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Szanowni Mieszkańcy Gminy Wińsko!  

Przedstawiam Państwu, zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym, raport będący podsumowaniem działalności władz lokalnych 

za 2018 rok. Tworząc ten dokument po raz pierwszy, uznaliśmy, iż należy w nim uwzględnić 

okoliczności jakie zastałam w momencie objęcia przeze mnie urzędu w 2014 roku. Dla 

lepszego zobrazowania skali zmian, znajdziecie w nim Państwo odniesienie do lat 2014-

2015. Raport o stanie gminy przygotowany został przez Wójta Gminy Wińsko. Zebrane 

informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, 

instytucji, są źródłem wiedzy o stanie naszej gminy. Opisują sytuację pod względem 

społecznym, gospodarczym, środowiska, przestrzeni lokalnej oraz zarządzania gminą. Co 

roku mieszkańcom prezentowane są szczegółowe dane o budżecie gminy i dochodach i 

wydatkach, funkcjonowaniu urzędu i jednostek gminy, zrealizowanych i planowanych 

zadaniach do wykonania. Nie chcąc powielać dostępnych powszechnie danych, staraliśmy 

się ukazać w nim kluczowe zjawiska i wskaźniki ilustrujące skalę zmian, dokonujących się na 

naszym terenie i w naszej społeczności.     

Myślę, że przemiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich czterech lat są efektem 

wytężonej pracy, które zostały zauważone i docenione przez naszych mieszkańców. To 

również za przyczyną pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam 

się zrealizować kilka znaczących inwestycji. Pomimo wielu obciążeń związanych z 

realizowanymi przedsięwzięciami, sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra i stabilna. 

Większość zamierzeń i zadań inwestycyjnych, społecznych, oświatowych jakie zamierzałam 

zrealizować w kadencji 2014-2018 zostały wykonane i to często ze sporym naddatkiem. 

Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w naszych staraniach 

kierowaliśmy się przekonaniem, iż działamy dla dobra naszych mieszkańców. 

Zachęcając Państwa do jego lektury, dziękuję tym wszystkim którzy w sposób 

aktywny włączyli się w proces zmian i dołożyli do niego cząstkę swojej pracy i 

zaangażowania. 

 

 

        Z poważaniem 

         

          Jolanta Krysowata – Zielnica 

        /-/ Wójt Gminy Wińsko  
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WSTĘP 

 Prezentowane opracowanie jest syntetycznym podsumowaniem działalności Gminy Wińsko w 

2018 roku. Ukazuje jej sytuację w wybranych obszarach zagadnieniach w kontekście otoczenia 

konkurencyjnego oraz podsumowuje realizację najważniejszych dokumentów strategicznych. Spełnia 

tym samym przesłanki wynikające z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506). W myśl art. 28aa ust. 2 powyższej ustawy przedmiotowy raport 

obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego 

 Raport rozpatrywany jest przez Radę Gminy  na tej samej sesji, na której podejmuje się uchwałę  

o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy. Dokument i towarzysząca mu debata publiczna ma 

pierwszeństwo przed tą uchwałą. W debacie udział wziąć mogą - poza radnymi - także mieszkańcy, 

wnosząc uprzednio do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie o chęci udziału w dyskusji, poparte 

podpisami co najmniej 200 osób.  

 Wymóg włączenia do dyskusji na temat stanu gminy jej mieszkańców powoduje, iż powinien on 

być napisany językiem zrozumiałym oraz w jasny sposób przedstawiać, często złożone,  najistotniejsze 

zagadnienia z jej funkcjonowania. Niniejszy dokument został opracowany przy uwzględnieniu tej 

zasady. Jego podstawę stanowiły liczne sprawozdania przygotowywane przez komórki organizacyjne 

Urzędu Gminy w Wińsku oraz jednostek organizacyjnych. Jednak do opracowania wykorzystano tylko 

kluczowe z zamieszczonych tam danych tak aby zapewnić maksymalnie jasny obraz i przekazać 

konkretne informacje odnoszące się do realizacji zobowiązań zawartych w dokumentach 

strategicznych lokalnych polityk publicznych. 

 

1. ZASADNICZE TENDENCJE CHARAKTERYZUJĄCE GMINĘ 

Gmina Wińsko położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, w odległości 60 

kilometrów od stolicy regionu, Wrocławia. Wraz z gminami Brzeg Dolny oraz Wołów wchodzi w skład 

powiatu wołowskiego. Gmina Wińsko, z powierzchnią 250 km2, jest drugą pod względem obszaru 

jednostką samorządową w powiecie (zajmuje blisko 37 % jego powierzchni). Od północy graniczy z 

gminami Jemielno i Was̨osz, od południa z gminą Wołów, od wschodu z gminami Prusice i Żmigród, 

natomiast od zachodu, poprzez koryto rzeki Odry, z gminami Ścinawa oraz Rudna. Liczba ludności 

zameldowanej na pobyt stały, na dzień 31 grudnia 2018r. (według danych z Urzędu Gminy w Wińsku) 

wynosiła 8246 osób. Liczba ludności przez ostatnie lata ulega stopniowemu zmniejszaniu i jest 

przejawem ogólnopolskiej tendencji, związanej ze starzeniem się populacji oraz spadkiem liczby 

urodzeń.   
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Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Wińsko w latach 2014-2019. 

Nazwa zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców 

 2014 2015 2017 2018 2019 
 

Wińsko 8514 8381 8298 8246 8207 
 

Źródło: Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Wińsku i Banku Danych Lokalnych GUS. Dane za 2019 dotyczą I 

półrocza 2019. 

W wartościach bezwzględnych, w ciągu analizowanych ostatnich czterech lat, ubyło 268 

mieszkańców gminy. Relatywny wysoki poziom umieralności nie jest kompensowany wskaźnikiem 

wzrostu urodzeń. W 2018 roku zmarło 103 na stałe zameldowanych mieszkańców, a równocześnie 

zarejestrowano 81 urodzeń i związanych z tym stałych zameldowań dzieci na terenie gminy. W tym 

zjawisku należy upatrywać jednej z przyczyn statystycznie odnotowanego spadku liczby ludności 

gminy. W niewielkim zakresie przyczyniają się do tego procesy migracyjne. Wg danych Banku Danych 

Lokalnych GUS saldo migracji zewnętrznych uległo wyraźnemu osłabieniu i w 2017 roku wyniosło -2 

osoby (dane za 2018 rok są niedostępne). W pewnym zakresie można to przypisać ożywieniu lokalnej 

zbiorowości, co przekłada się na wzrost wewnętrznej i zewnętrznej atrakcyjności gminy. Innym 

optymistycznym wskaźnikiem demograficznym może być przyrost naturalny, który w roku 2017 uzyskał 

na terenie gminy wartość dodatnią 1,2 na 1000 mieszkańców. Syntetyczne wskaźniki związane ze 

starzeniem się społeczności potwierdzają jednoznacznie skutki wyżej odnotowanych zjawisk. Ma to 

wielorakie konsekwencje dla sfery gospodarczej i społecznej, gminy ograniczając jej potencjał ludzki  

na lokalnym rynku pracy, ale też limituje możliwości rozwojowe gminy i szanse na zmianę jej 

gospodarczego profilu. Rosnący udział osób starszych w populacji mieszkańców Gminy Wińsko, 

oznaczać będzie wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, zarówno te świadczone 

przez członków rodzin, jak i przez instytucje gminne, kościoły, organizacje pozarządowe czy podmioty 

komercyjne. Z pewnością wywoła to znaczący wzrost popytu na świadczenia systemu ochrony zdrowia.  

Tendencja ta z oczywistych względów będzie miała wpływ na kwestie budżetowe Gminy Wińsko, tym 

samym, musi być ujętą w pracach nad planowaniem gospodarki finansowej gminy w przyszłych latach 

i nadchodzącej perspektywie budżetowej, uwzględniającej zmiany demograficzne. 

Kolejną bardzo istotna tendencja charakteryzująca gminę jest stopniowy spadek 

rejestrowanego bezrobocia. Dynamika tego procesu nie jest jednak tak znacząca choćby w porównaniu 

ze średnimi danymi ogólnopolskimi. W liczbach bezwzględnych wartości te wyniosły od 559 osób w 

2015 do 450 w 2018 roku. Poniższa tabela pokazuje jeden z istotnych jego parametrów czyli  udział 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. 
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Tabela 2. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. 

Odsetek bezrobotnych 

w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 

Ogółem 

  2015 2016 2017 2018 

  [%] [%] [%] Brak danych 

Wińsko   10,5 10,3 9,8 Brak danych 

kobiety   12,5 12,2 11,9 Brak danych 

mężczyźni   8,8 8,6 8,1 Brak danych 

Źródło: GUS, BDL. 

 Autorzy badań diagnostycznych dotyczących gminy wielokrotnie wskazywali, iż jedną ze 

strukturalnych przyczyn tego zjawiska są „przede wszystkim bariery komunikacyjne: oddalenie 

niektórych wsi od głównych szlaków, brak komunikacji zbiorowej na znacznym obszarze gminy, zły stan 

nawierzchni dróg”1. 

Ostatnim w tej części analizy aspektem sytuacji, który należy uwzględnić jest rozwój lokalnej 

aktywności gospodarczej. Należy ją traktować jako swoiste lekarstwo na brak pracy i czynnik 

stymulujący dynamikę rozwojową gminy, w kolejnych latach. Gmina Wińsko nie odnotowuje 

w ostatnich latach istotnej zmiany swojej sytuacji zarówno pod względem liczby podmiotów 

z rejestrze REGON, jak i liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W 

poniżej zamieszczonych tabelach znajdują się te właśnie dane.  

Tabela 3. Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON w latach 2014 - 2018. 

Nazwa podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Wińsko 
 

628 617 630 643 Brak 
danych 

Źródło: GUS, BDL. 

Tabela 4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Nazwa osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Wińsko 
 

44 46 45 56 54 

Źródło: GUS, BDL. 

 W związku ze zmianami w systemie ewidencjonowania działalności gospodarczej i 

upowszechnianiem się rozwiązań związanych z działaniem CEIDG i jego „odmiejscowieniem” śledzenie 

                                                           
1 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wińsko 2015-2024, s. 21. 
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zmian w sferze aktywności gospodarczej z poziomu jednostki samorządowej jest znacząco utrudnione. 

W związku z nowymi wymaganiami i zawodnością systemu REGON ustalenia pracowników urzędu 

wskazują, iż na terenie gminy Wińsko, są ulokowane 303 podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą, operujące głównie w trzech branżach: budownictwie, mechanice samochodowej i handlu 

detalicznym. W tej liczbie dominują firmy prowadzone w formie jednoosobowej działalności 

gospodarczej, jedynie 4 z nich ma postać spółek prawa handlowego. Aktualnie 140 podmiotów 

dokonało zmian we wpisach do ewidencji, 11 podmiotów rozpoczęło działalność a  43 podmioty 

zawiesiły swoją aktywność .    

2. ZARZĄDZANIE GMINĄ.  

 Gmina Wińsko jest zarządzana poprzez sieć instytucji złożoną z jednostek organizacyjnych i 

pomocniczych.  Jednostkami organizacyjnymi  Gminy Wińsko są :  

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku (zakład budżetowy). 

2. Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku (samorządowa instytucja kultury). 

3. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji (jednostka  budżetowa). 

4. Zespół Szkół Publicznych w Wińsku (jednostka budżetowa).  

5. Szkoła Podstawowa im. J. A. de Garnier  w Głębowicach (jednostka budżetowa). 

6. Szkoła Podstawowa im. J. Markiewicza w Orzeszkowie (jednostka budżetowa).  

7. Szkoła Podstawowa im. w Krzelowie (jednostka budżetowa). 

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku (jednostka budżetowa).  

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku. 

 Poszczególne jednostki organizacyjne gminy działają w oparciu o statuty uchwalane przez Radę 

Gminy Wińsko. Określają one status prawny, przedmiot i zakres ich działalności, tryb nadzoru i kontroli, 

zasady gospodarki finansowej, wewnętrzna organizację i kompetencje kierownictwa i inne istotne 

procedury wewnętrzne.  W zależności od potrzeb posiadają one swoje wewnętrzne struktury, 

ułatwiające im realizacje zadań publicznych do których zostały powołane. Przykładowo w ramach 

Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku działają następujące biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w 

Wińsku, Filia w Głębowicach i Filia w Krzelowie W 2018 roku w układzie jednostek gminy został 

wprowadzony ponownie Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji. Wójt Gminy Wińsko jest 

zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek i  zatwierdza każdorazowo jej wewnętrzny 

regulamin organizacyjny.         

Jednostkami pomocniczymi w gminie Wińsko są sołectwa. Wg stanu na 31.12.2018 w skład 

Gminy wchodzi 42 niżej wymienionych sołectw: 

1/ Aleksandrowice, 

2/ Baszyn, 
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3/ Białawy Małe ze wsią Białawy 

4/ Białawy Wielkie, ze wsią Czaplice, 

5/ Boraszyce Małe, 

6/ Boraszyce Wielkie, 

7/ Brzózka ze wsią Mysłoszów, 

8/ Budków, 

9/ Buszkowice Małe 

10/ Chwalkowice, 

11/ Dąbie,  

12/ Domanice, 

13/ Głębowice ze wsią Trzcinica Wołowska, 

14/ Grzeszyn ze wsią Białków, 

15/ Gryżyce, 

16/ Iwno, 

17/ Jakubikowice, 

18/ Kleszczowice, 

19/ Kozowo, 

20/ Konary, 

21/ Krzelów ze wsią Młoty, 

22/  Łazy, 

23/ Małowice, 

24/ Moczydlnica Klasztorna, 

25/ Morzyna, 

26/ Orzeszków, 

27/ Piskorzyna ze wsią Noraków, 

28/ Przyborów, 

29/ Rajczyn, 

30/ Rogów Wołowski, 

31/ Rudawa ze wsią Gołaszów, 

32/ Słup, 

33/ Smogorzówek, 

34/ Smogorzów, 

35/ Stryjno, 

36/ Staszowice, 
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37/ Turzany, 

38/ Węglewo, 

39/ Węgrzce, 

40/ Wińsko ze wsią Rogówek, 

41 Wrzeszów, 

42/ Wyszęcice 

Istniejący w 2018 roku podział terytorialny, ma utrwalony charakter i nie wydaje się aby 

zaistniały w najbliższym czasie okoliczności, które mogłyby w istotny sposób go zmodyfikować. 

Sołectwa działają w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, statut gminy i statut sołectwa 

nadawany uchwałą Rady Gminy. Nie posiadają osobowości prawnej i prowadzą gospodarkę finansową 

w ramach budżetu gminy. Sołectwo może osiągać dochody z wynajmowania świetlicy przekazanej mu 

przez Radę Gminy, darowizn pieniężnych itp. Przekazywane są do budżetu gminy a następnie mogą 

być wykorzystywane dla realizacji działań podejmowanych przez sołectwo. Istotnym impulsem 

rozwojowym okazały się dla poszczególnych miejscowości nakłady, które zostały uruchomione w 

ramach budżetu gminy, w tym te które docierają do nich w postaci funduszu sołeckiego. Jego w miarę 

równomiernie rozłożona przestrzennie konstrukcja pozwala uzasadnić tezę, iż każde z sołectwa  

korzystało w 2018 roku z owoców ogólnogminnego rozwoju.   

 

3. KONDYCJA FINANSOWA GMINY WIŃSKO.   

Prezentując kluczowe elementy sytuacji finansowej gminy  warto odnieść się do stanu z 

początku kadencji w 2014 roku. Zestawienie to pokazuje, iż przyrost ten w wartościach względnych 

wyniósł blisko 64% (13 682 421,01 zł). Odbyło się to w warunkach zachowania dyscypliny finansowej, 

bez przekraczania dopuszczalnych wskaźników ostrożnościowych. Jest to ewidentny dowód 

skuteczności przyjętej strategii zarządzania gminą. Pozwoliło to na zdynamizowanie procesów 

rozwojowych i uruchomienie całego szeregu działań inwestycyjnych. Jest to jednoznacznie 

dostrzegalne po wydatkowej stronie budżetu gminy.    

 
Tabela 5. Budżet gminy Wińsko w latach 2014 i 2018.  
 

Lata 2014 2018 

I. Dochody 23 915 666,55 37 598 087,56 

w tym:   

I.1.Dochody bieżące 23 329 265,13 33 610 478,61 

w tym:   
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I.1.1Subwencje 9 347 036,00 10 858 060,00 

w tym:   

I.1.1.1.Część oświatowa 
subwencji ogólnej dla jst 

5 330 928,00 5 591 372,00 

I.1.1.4.Część wyrównawcza 
subwencji ogólnej dla gmin 

4 016 108,00 5 224 003,00 

I.2.Dochody majątkowe 586 401,42 3 987 608,95 

w tym:   

I.2.1 Pozyskane dochody 
majątkowe 

468 667,39 729 720,95 

II. Wydatki 22 995 651,10 37 930 299,05 

w tym:   

II.1.Wydatki bieżące 21 170 200,62 30 516 180,27 

Źródło: Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Wińsku. 

 

Analiza wykonania budżetu za 2018 rok, ze względu na  obszerność materii zostanie ograniczona 

tylko do kilku zasadniczych kwestii. Inne szczegółowe dane są zawarte w sprawozdaniu Wójta Gminy 

Wińsko za 2018 r. Przedmiotowy rok budżetowy 2018, po stronie dochodowej charakteryzował się 

następującymi parametrami:  

• dochody własne obejmujące: dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, 

z podatków, z pozostałych dochodów bieżących oraz z majątku gminy stanowiły 29% wykonanych 

dochodów ogółem, 

• subwencje stanowiły 29% wykonanych dochodów ogółem, 

• dotacje celowe na zadania bieżące stanowiły 31% wykonanych dochodów ogółem, 

• dochody majątkowe stanowiły 11% wykonanych dochodów, 

• niewielki wpływ na uzyskiwane dochody miały udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty 

odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, 

których wysokość wyniosła 53 074,93 zł, 

• poważniejsze skutki dla budżetu przyniosło obniżenia górnych stawek podatków w okresie 

sprawozdawczym, wyniosły one 799 922,74 zł, (w podatku od nieruchomości 550 147,77 zł; w podatku 

rolnym 97 908,26 zł i w podatku od środków transportowych 151 866,71 zł). 

Strona wydatkowa przedstawia się następująco:  

• największą część stanowią tzw. pozostałe wydatki bieżące - 46%, do których zalicza się min. wydatki 

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

• drugą grupą pod względem wartości są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, które stanowią 

32 % wydatków ogółem, 
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• następne w kolejności to wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne to 19%,  

• wydatki na przekazane dotacje na realizację zadań bieżących to 3% wydatków ogółem, 

• w strukturze działowej dominują związane z oświatą i wychowaniem, stanowiąc  27,64% wydatków 

ogółem (prowadzenie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, przedszkoli i punktów 

przedszkolnych i kształcenie specjalne, 

• drugi dział to rodzina, stanowiąca 22,72 % ogólnej kwoty wydatków, 

• kolejny gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,98 % wydatków ogółem, 

• administracja publiczna, stanowiąca 8,78 % wydatków ogółem,  

• pomoc społeczna, stanowiąca 6,76 % wydatków ogółem, 

• gospodarka mieszkaniowa – 4,19 % wydatków, 

• rolnictwo i łowiectwo – 3,38 % wydatków ogółem, 

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,41 %, 

• kultura fizyczna i sport – 5,63 %, 

• edukacyjna opieka wychowawcza – 0,94 %, 

• transport i łączność – 1,71%, 

• turystyka – 0,76 % , 

• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,62%  

• ochrona zdrowia – 0,59 %, 

• pozostałe wydatki poniżej 0,50 % wydatków ogółem. 

W generalnej ocenie budżet gminy Wińsko nie budził wątpliwości organów nadzoru (RIO) i był 

skutecznym instrumentem realizacji wielu przedsięwzięć zaplanowanych w dokumentach 

strategicznych i programowych gminy. Poziom deficytu w kwocie 332 211,49 zł. jest w warunkach tak 

szeroko zakrojonych działań na zaskakująco niskim poziomie. Podobnie można ocenić skalę długu 

publicznego Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji, który wg stanu na 

31.12.2018 wyniósł 6 666 621,00 zł.  

Pozytywnie należy też ocenić, aktywność władz gminy w zakresie gospodarowania funduszem 

sołeckim. W 2018 r. wydatkowano w jego ramach 585 352,12zł. W porównaniu ze stanem 

początkowym z 2015 r. nastąpił znaczący jego przyrost, o ponad 30,00%. Fundusz został powołany  

uchwałą nr XLIV/271/2013 Rady Gminy Wińsko w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 

i następne lata. W 2018 roku wykonano w ramach funduszu sołeckiego następujące kategorie 

przedsięwzięć, w ujęciu kwotowym: 

1. Melioracje wodne: 7 999,92 zł. 

2. Drogi publiczne gminne: 56 870,31 zł. 

3. Ochotnicze Straże Pożarne: 13 064,48 zł 

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie wsi: 9 200,00zł 
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5. Utrzymania zieleni: 78 226,66 zł 

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic, placów i dróg: 4 000,00zł 

7. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 206 910,78zł. 

8. Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw): 209 079,97 zł. 

4. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii w 2018 r. ze szczególnym 
uwzględnieniem  Strategii Rozwoju Lokalnego, Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych i Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Wińsko. 

Jako podstawę do syntetycznej oceny stopnia realizacji gminnych polityk, programów i strategii w 

2018 roku przyjęto ewaluację jaką przeprowadzono w dniu 6 marca 2019 r. na posiedzeniu 

połączonych Zespołów:  

• ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego i Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych gminy Wińsko powołanego zarządzeniem nr 26/2019 Wójta Gminy 

Wińsko z dnia 3.01.2019 r. oraz 

• ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji powołanego zarządzeniem nr 165/2016 Wójta Gminy 

Wińsko z dnia 9.03.2016 r. 

Celem posiedzenia było dokonanie corocznego monitoringu i ewaluacji wdrażania zapisów: 

• Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Wińsko na lata 2016-2026, 

• Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016-2026, 

• Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015-2024 

W wyniku przeprowadzonej oceny aktualności celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków 

działania przyjętych w przywołanych dokumentach przyjęto stanowisko, zgodnie z którym:   

1. w sytuacji gminy Wińsko nie wystąpiły okoliczności uzasadniające zmianę założonych 

priorytetów rozwojowych, a zapisana w dokumentach strategicznych oraz Programie Rewitalizacji lista 

i struktura celów oraz kierunków działania zachowuje aktualność,  

2. ustalenia zawarte w dokumentach należy poddać bardziej szczegółowej analizie, na podstawie 

ponowionych badań diagnozujących stan gminy, podczas śródokresowej pogłębionej ewaluacji 

zaplanowanej dla obu Strategii na rok 2020. 

W ocenie stopnia realizacji poszczególnych zadań zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

i umieszczonych na liście głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przyjęto następujące  trzy kryteria: 

• zgodnie z planem  – zadania zrealizowane lub realizowane zasadniczo zgodnie z przyjętymi 

założeniami i harmonogramem; 

• uwaga – trudności – zadania realizowane z opóźnieniem lub w sposób znacznie odbiegający 

od pierwotnych zamierzeń, lecz stopniowo posuwające się do przodu;  

• zagrożone – zadania, których realizacja została odłożona na skutek braku pomysłów, 

środków finansowych lub innych zasobów koniecznych do ich realizacji. 

  

Syntetyczne zestawienie ocen zawiera tabela poniżej. 
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Tabela 6. Ocena realizacji zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji - Lista A. 

LOKALNY PROGRAM REWITALZIACJI – lista A 

ZADANIE STATUS UWAGI 

1. REWITALIZACJA RYNKU W WIŃSKU Uwaga – trudności  

Sporządzono koncepcję 
i uproszczony projekt. Trwa 
opracowanie dokumentacji 
w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”.  
Trudności z pozyskaniem 
środków zewnętrznych –  
brak naboru na tego rodzaju 
działania (przestrzeń 
publiczna) 

2. REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ 
BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIŃSKU 

Zgodnie z planem 
Zadanie ukończone. Środki 
RPO WD. 

3. REWITALIZACJA TARGOWISKA GMINNEGO 
W WIŃSKU 

Zgodnie z planem 
Zadanie ukończone. Środki 
PROW. 

4. REWITALIZACJA BOISKA DLA POTRZEB 
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU, TURYSTYKI 
I REKREACJI W WIŃSKU 

Zgodnie z planem 

Projekt realizowany zgodnie 
z harmonogramem. 
Ukończono ok. 80% 
zaplanowanych prac  

5. REWITALIZACJA CMENTARZA I PARKU PRZY 
CMENTARZU ŻYDOWSKIM 

Uwaga – trudności  

Projekt w części dotyczącej 
cmentarza w realizacji. 
Obszar Parku należy jednak 
do Nadleśnictwa. 

6. REWITALIZACJA TERENU PRZY 
UL. MICKIEWICZA NA DEPTAK LOKALNY 

Uwaga – trudności 

Przycięto drzewa zagrażające 
bezpieczeństwu osób 
i mienia. Sporządzono 
dokumentację. 
Trudności z pozyskaniem 
środków zewnętrznych –  
brak naboru na tego rodzaju 
działania (przestrzeń 
publiczna). 

7. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH 
W SĄSIEDZTWIE WIŃSKIEGO RYNKU 

Uwaga – trudności 

Trwa opracowanie 
dokumentacji. 
Trudności z pozyskaniem 
środków zewnętrznych –  
brak naboru na tego rodzaju 
działania (przestrzeń 
publiczna). 

8. MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ 
NR 1277D WIŃSKO – SMOGORZÓW – 
SMOGORZÓWEK 

Uwaga – trudności  

Wyremontowano mostki 
i drogę na odcinku 2 km. 
Powiat odmówił złożenia 
wniosku o dofinansowanie 
dalszych prac z RPO WD oraz 
FDS. 

9. REMONT I DOPOSAŻENIE GMINNEGO 
OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU 

Uwaga – trudności  
Bieżące remonty oraz dopo-
sażanie Ośrodka realizowane 
jest ze środków własnych 
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gminy oraz dochodów GOK i 
mniejszych grantów. 
Większe inwestycje są wstrzy-
mane w związku z trudno-
ściami z pozyskaniem 
środków zewnętrznych. 
Wnioski do MKIDN ocenione 
wysoko, ale nieskutecznie. 

10. REWITALIZACJA ZALEWU SŁUP Zgodnie z planem 

Projekt w końcowej fazie 
realizacji. Sfinansowano z 
Dolnośląskiego Funduszu 
Odrzańskiego i środków 
własnych gminy. 

11. REWITALIZACJA CMENTARZA 
EWANGIELICKIEGO 

Uwaga – trudności 

Teren uporządkowano.  
Nabycie i rozbiórka ruin 
stodół. Urządzenie parkingu. 
Oczyszczenie stawu. Środki 
własne. 
Trudności z pozyskaniem 
środków zewnętrznych –  
brak naboru na tego rodzaju 
działania. 

12. REWITALIZACJA BUDYNKU I OTOCZENIA 
DAWNEGO DWORCA PKP W WIŃSKU 

Uwaga – trudności 

Oczekiwanie na decyzje PKP. 
Budynek z otoczeniem nie 
został dotąd przekazany 
gminie. Trwają negocjacje. 

13. BUDOWA TRASY ROWEROWEJ 
I SPACEROWEJ NA BAZIE NIEWYKORZYSTANEGO 
NASYPU KOLEJOWEGO 

Uwaga – trudności  Oczekiwanie na decyzje PKP. 

14. BAZAREK PRODUKTU LOKALNEGO 
Z WINIARNIĄ W WIŃSKU / DZIENNY DOM 
SENIORA – SENIOR + 

Zgodnie z planem 

Zmieniono koncepcję wyko-
rzystania budynku i przyle-
głego terenu. Powstał w tym 
miejscu dzienny dom pobytu 
Senior+; będzie on rozbudo-
wywany, pozyskiwane są też 
środki zewnętrzne na jego 
bieżące funkcjonowanie 

15. REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
W PRZYBOROWIE 

Zgodnie z planem 

W trakcie realizacji. 
Wykonano część prac: plac 
zabaw, ogrodzenie, barierki 
przy stawie, oświetlenie, 
remont świetlicy, finansując 
je z funduszy sołeckiego 
i PROW. 
Pozostałe prace odłożone 
z powodu nieotrzymania 
środków zewnętrznych (RPO 
WD). 

16. REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
W SMOGORZÓWKU 

Uwaga - trudności 

W trakcie realizacji 
Wykonano remont dachu 
dworu, zabezpieczając w ten 
sposób budynek przed 
niszczeniem. Uporządkowano 
teren wokół. Zainstalowano 
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ekologiczną oczyszczalnię 
(RPO WD i środki własne) 
Trwa porządkowanie kwestii 
własności w otoczeniu parku i 
dworu (współwłasności, 
ruiny). 

17. MIKROKOSMOS WIŃSKI - REWITALIZACJA 
STODOŁY STEINHARDTÓW 

Uwaga - trudności 

Postępowanie w sprawie 
kwestii własnościowe, 
toczące się postępowanie 
spadkowe. 

18. REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU 
STAREGO DOMU KULTURY , WRAZ 
Z OTOCZENIEM, DLA POTRZEB KLUBU 
AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW I GMINNEGO 
OŚRODKA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI 

Zgodnie z planem 
W realizacji. Prace remon-
towe na ukończeniu. Środki 
RPO WD – 2,5 mln zł. 

19. REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH 
WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW W WIŃSKIM 
RYNKU I JEGO SĄSIEDZTWIE  

Zagrożone 

Wspólnoty nie złożyły 
wniosku o dofinansowanie 
remontu, nie rozpoczęły też 
żadnych prac. 

20. REMONT CZĘŚCI WSPÓLNEJ 
WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 22,24, 26 W WIŃSKU 

Zgodnie z planem 
Remont odbywa się ze 
środków własnych 
wspólnoty. 

21. REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. TRÓJCY 
ŚWIĘTEJ (XIV W.) ORAZ PLACU 
PRZYKOŚCIELNEGO W WIŃSKU 

Zgodnie z planem 

Parafia posiada dokumenta-
cję, złożyła wnioski o dofinan-
sowanie i otrzymała dotąd 
środki z UMWD oraz z 
MKiDN, trwają zbiórki 
publiczne.  

22. REMONT ELEWACJI, PLACU I WNĘTRZA 
KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 
(XIX W.) W WIŃSKU 

Zgodnie z planem 

Wykonano część prac (dach, 
plac, ogrodzenie) ze środków 
własnych parafii oraz pienię-
dzy z KGHM. 

23. REWITALIZACJA I ADAPTACJA 
ZABYTKOWEGO KOMPLEKSU PAŁACOWO-
PARKOWEGO W PRZYBOROWIE DLA POTRZEB 
EUROPEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY 

Uwaga – trudności 

Właściciel nie otrzymał dofi-
nansowania na realizację 
zadania. Dach wykonał z wła-
snych środków, budynek 
został zabezpieczony przed 
dalszym niszczeniem. 

24. REWITALIZACJA BUDYNKU STAREGO MŁYNA 
W WIŃSKU NA CELE SPOŁECZNO-KULTURALNE 

Zagrożone 

Budynek prywatny. Właściciel 
stara się o pieniądze. Brak ja-
snej koncepcji wykorzystania 
budynku. Aktywne 
poszukiwanie wspólnika lub 
nowego właściciela. 

25. REWITALIZACJA PAŁACU I OBSERWATORIUM 
W BIAŁKOWIE 

Zgodnie z planem 

Projekt realizowany w part-
nerstwie z Uniwersytetem 
Wrocławskim.  
Pozyskano środki z RPO WD. 
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W kategorii „zgodnie z planem” znalazło się 11 zadań z 25 zapisanych w dokumencie; co ważne, są 

wśród nich zadania ukończone lub prawie ukończone. W kategorii „uwaga – trudności” znalazło się 

także 12 zadań. W kategorii „zagrożone” – jedynie 2, z czego żadna nie dotyczy własności gminnej . 

Stopień realizacji zadań z listy uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych uznaje się, za 

zadawalający, z uwzględnieniem istniejących możliwości. Ilustruje to poniżej zamieszczone syntetyczne 

zestawienie tabelaryczne. 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Ocena realizacji zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji - Lista B. 

LOKALNY PROGRAM REWITALZIACJI – lista B 

ZADANIE UWAGI 

1. KLUB AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW DROGĄ 
DO REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ GMINY WIŃSKO 

 

2. OŚRODEK SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI. 
EDUKACJA PRZEZ SPORT W GMINIE WIŃSKO 

Zadanie realizowane w trybie ciągłym przez GOSTiR. 

3. KUŹNIA TALENTÓW CZYLI EDUKACJA 
MUZYCZNA I KULTURALNA W GMINIE WIŃSKO Zadanie realizowane w trybie ciągłym przez GOK. 

4. PROMOCJA I ROZWÓJ WOLONTARIATU 
W GMINIE WIŃSKO 

Zadanie realizowane jest poprzez działania Domu 
Seniora i ZHR. 

5. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU 
SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zadanie realizowane poprzez przedsięwzięcia wpisane 
do Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych. 

6. POŁĄCZY NAS WODA CZYLI REWITALIZACJA 
I WYKORZYSTANIE WALORÓW ZALEWU SŁUP 

Zadanie będzie realizowane po zakończeniu 
rewitalizacji zalewu Słup. 

7. FESTIWAL SZTUK PROWINCJONALNYCH 
„DALEKO OD SZOSY”  

Planowana realizacja – 2020 r. 

8. ŚWIĘTO CUKRU W KONARACH 
(gmina Wińsko w partnerstwie z Uniwersytetem 
Przyrodniczym) 

Impreza odbyła się w lipcu 2018 r. W lipcu 2019 r. 
planowana jest kolejna edycja). 

9. WROTA DO GWIAZD – PIKNIK 
ASTRONOMICZNY W BIAŁKOWIE 
(gmina Wińsko w partnerstwie z Uniwersytetem 
Wrocławskim) 

Zadanie będzie realizowane po dokonaniu remontu 
obserwatorium w Białkowie. 
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10. LOKALNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.  

11. REWITALIZACJA OBIEKTEM PAŁACOWEGO 
Z OTOCZENIEM PARKOWYM W MIEJSCOWOŚCI 
SMOGORZÓWEK NA CELE MIESZKALNICTWA 
WSPOMAGANEGO I SOCJALNEGO 

Projekt w realizacji. 

12. REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO 
W MAŁOWICACH NA CELE MIESZKALNICTWA 
WSPOMAGANEGO I SOCJALNEGO 

Prace remontowe zostały zakończone. 

13. REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO 
W KONARACH NA CELE MIESZKALNICTWA 
WSPOMAGANEGO I SOCJALNEGO 

Prace remontowe trwają. 

 

Szereg przedsięwzięć nie zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, realizuje  wyznaczone 

w nim cele. Są to przede wszystkim: 

• uruchomienie od września 2017 r. Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie, 

• remont budynków w Wińsku i Rudawie dla potrzeb repatriantów, 

• remont pustostanów w Morzynie, Białawach Małych, Białawach Wielkich, Małowicach, 

Przyborowie, Budkowie, Węgrzcach, Wińsku, Rudawie, Boraszycach Wielkich, Boraszycach 

Małych, Piskorzynie, Rogówku. 

W ogólności stopień realizacji zadań zapisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji uznaje się za 

dobry (4 w skali od 1 do 5). 

Ocenę stopnia realizacji celów rewitalizacji sformułowano natomiast w odniesieniu do każdego celu 

osobno: 

• CEL 1. AKTYWNA I ZINTEGROWANA SPOŁECZNOŚĆ MIESZKAŃCÓW GMINY WIŃSKO – ocena 4 

w skali od 1 do 5; 

• CEL 2. TWORZENIE WARUNKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ, WSPIERANIE 

ZATRUDNIENIA I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW WIŃSKO – ocena 3 w skali od 1 

do 5; 

• CEL 3. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W ZMODERNIZOWANEJ PRZESTRZENI 

PUBLICZNEJ I INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ, Z ZACHOWANIEM WYSOKIEJ JAKOŚCI 

ŚRODOWISKA NATURALNEGO I KULTUROWEGO WIŃSKO – ocena 3 w skali od 1 do 5. 

Ocena realizację zadań zapisanych w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Wińsko na lata 2016-2026, przy wykorzystaniu wyżej wskazanych kryteriów, jest następująca:  

Tabela 8. Ocena realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016-2026. 
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STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

ZADANIE STATUS UWAGI 

I.I.1. ORGANIZOWANIE CYKLICZNYCH SPOTKAŃ 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP 
NIEFORMALNYCH W CELU WZAJEMNEGO 
POZNANIA, INTEGRACJI, NAWIĄZYWANIA 
WSPÓŁPRACY 

Zagrożone 
Nie ma zainteresowania 
spotkaniami organizowanymi 
przez UG. 

I.I.2. URUCHOMIENIE KLUBU INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ LUB MIEJSCA O PODOBNEJ 
FUNKCJI, AKTYWIZUJĄCEGO OSOBY 
NIEZARADNE ŻYCIOWO 

Nie zrealizowane 
Po analizach zarzucono ideę 
utworzenia KIS.  

I.I.5. ZAANGAŻOWANIE ANIMATORÓW SPORTU 
W CELU ZACHĘCENIA MIESZKAŃCÓW I ICH 
RODZIN DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA WSPÓLNIE 
WOLNEGO CZASU 

Zgodnie z planem 
Zadanie realizowane jest w 
trybie ciągłym przez GOSTiR 

I.II.1. STWORZENIE DOSTĘPNEGO NA STRONIE 
INTERNETOWEJ KATALOGU TWÓRCÓW 
LOKALNYCH 

Zagrożone 

Zadanie dotąd nie zrealizo-
wane. Wskazana wydaje się 
ponowna ocena jego 
zasadności. 

I.III.3. ORGANIZOWANIE WYMIANY 
MIĘDZYNARODOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, W 
TYM RÓWNIEŻ WSPIERANIE MŁODZIEŻY W 
UDZIALE W WOLONTARIACIE 
MIĘDZYNARODOWYM. 

Uwaga – trudności  

Brak dotąd 
międzynarodowych wymian 
dzieci i młodzieży. Promocja 
i wspieranie wolontariatu 
realizowane jest przez szkoły, 
parafie i ZHR. 

I.III.4. UTWORZENIE W GMINIE OŚRODKA DLA 
OSÓB STARSZYCH 

Zgodnie z planem 

W końcu roku 2017 powstała 
placówka „Senior+”. Trwają 
prace nad uruchomieniem 
kolejnej. 

I.III.6. UTWORZENIE OŚRODKA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWYŻEJ 21 ROKU 
ŻYCIA 

 

Z uwagi na niewielką liczbę 
osób na terenie gminy, które 
korzystałyby z ośrodka, reali-
zacja tego zadania uznana 
została za nieuzasadniona 
ekonomicznie. Osoby dorosła 
z niepełnosprawnościami 
korzystają z powiatowego 
ośrodka wsparcia w Wołowie. 
Bus dowożący z terenu gminy  

I.IV.1. AKTYWIZOWANIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH 
BEZ ZATRUDNIENIA (M.IN. PRACE 
INTERWENCYJNE, STAŻE, WOLONTARIAT, 
INICJOWANIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH) 

Zgodnie z planem 

We współpracy z Powiato-
wym Urzędem Pracy realizo-
wane są staże w Urzędzie 
Gminy i jednostkach organi-
zacyjnych gminy.  
Z przyczyn makroekonomicz-
nych skala bezrobocia znacz-
nie się zmniejszyła, wskutek 
czego niektóre formy aktywi-
zacji i wsparcia (inicjowanie 
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grup samopomocowych) nie 
mają uzasadnienia. 

I.IV.2. URUCHOMIENIE PEŁNEGO SYSTEMU 
WSPARCIA DLA RODZIN (M.IN. WSPARCIE 
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, 
WYCHOWAWCZYCH, NIEZARADNOŚCI 
ŻYCIOWEJ, BIERNOŚCI, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, 
CHORÓB ITP.) 

Zgodnie z planem 
GOPS zatrudnia asystenta 
rodzina; utworzone zostało 
mieszkanie chronione. 

I.IV.5. URUCHOMIENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ, 
CODZIENNEJ POMOCY PRAWNEJ 
I PSYCHOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW 

Zgodnie z planem 

Pomoc prawna oraz psycho-
logiczna dostępna jest raz 
tygodniu, co zaspakaja 
potrzeby mieszkańców. 

II.I.2. URUCHOMIENIE KLUBU INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ LUB MIEJSCA O PODOBNEJ 
FUNKCJI, AKTYWIZUJĄCEGO OSOBY 
NIEZARADNE ŻYCIOWO (ZORGANIZOWANIE 
FIZYCZNEJ I STAŁEJ PRZESTRZENI) 

- 

Pomysł uruchomienia KIS 
został zarzucony. W zamian 
postanowiono stworzyć inne 
instytucje sprzyjające integra-
cji mieszkańców i przygoto-
wać dla ich funkcjonowania 
niezbędną bazę lokalową. 
Wyremontowano budynek na 
potrzeby placówki „Senior+”, 
rozpoczęto remont przyle-
głego budynku z tym samym 
przeznaczeniem. Na ukończe-
niu jest remont i przebudowa 
budynku starego domu 
kultury. 

II.I.3. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ W GMINIE (M.IN. WYKONANIE 
SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, 
PRZEBUDOWA STADIONU (BIEŻNIA, 
OGRODZENIE, WYPOSAŻENIE), BUDOWA BOISK 
WIELOFUNKCYJNYCH (KRZELÓW, WIŃSKO, 
GŁĘBOWICE, ORZESZKÓW, RUDAWA), 
DOKOŃCZENIE HALI SPORTOWEJ W WIŃSKU 

Zgodnie z planem 

Zaawansowane są prace na 
terenie GOSTiR w Wińsku 
(boisko zielone, 
wielofunkcyjne, OSA, trwa 
budowa skoczni i bieżni). 
Powstało boisko 
wielofunkcyjne w Krzelowie. 
Boiska trawiaste w Krzelowie 
i Głębowicach 
zmodernizowane. W 
przygotowaniu OSA  w 
Orzeszkowie i Krzelowie, 
boiska wielofunkcyjne w 
Orzeszkowie i Głębowicach 
(złożone wnioski). 

II.I.4. POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ W OBSZARZE 
KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ MIESZKAŃCÓW 
(PRZEWOŹNICY, FINANSOWANIE PRZEWOZÓW 
MIESZKAŃCÓW GMINY) 

Zagrożone 

Możliwość rozwiązania 
problemu uzależniona jest od 
uruchomienia systemowego 
wsparcia publicznej komuni-
kacji zbiorowej na obszarach 
wiejskich i uzupełnienie 
istniejących połączeń. 

II.I.5. UTWORZENIE PLACÓW ZABAW 
W MIEJSCOWOŚCIACH, KTÓRE JESZCZE TAKICH 
PLACÓW NIE MAJĄ 

Zgodnie z planem 

Realizacja zadania przebiega 
systematycznie. Plac zabaw 
utworzono np. w Przyboro-
wie, pozyskano działkę na 
plac w Moczydlnicy 
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III.I.2. POWOŁANIE I UDZIAŁ W PRACACH 
FORUM RAD GMINNYCH POWIATU 
WOŁOWSKIEGO I POWIATÓW OŚCIENNYCH 

- 

Zrezygnowano z realizacji 
zadania „forum”, pomysł 
nietrafiony. Zamiast - 
Spotkania tematyczne 
samorządowców. 

III.II.1. DBANIE O ŁATWY DOSTĘP DO 
AKTUALNYCH INFORMACJI O BIEŻĄCYCH 
DZIAŁANIACH URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH GMINY (M.IN. NA 
STRONACH INTERNETOWYCH POSZCZEGÓLNYCH 
INSTYTUCJI GMINNYCH) 

Zgodnie z planem 

Działa strona internetowa 
www.winsko.pl oraz strony 
jednostek gminnych, profile 
na FB. Ukazuje się cyklicznie 
wkładka „Strony za Odrą” w 
Wiadomościach Lubińskich 
(dostarczane do domów 
przez wolontariuszy). 

III.II.2. WYPRACOWANIE SKUTECZNEGO 
SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY 
JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W GMINIE, 
PROMOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ 
MIESZKAŃCÓW 

Zgodnie z planem 
Wymiana informacji 
przebiega sprawnie.  

III.II.3. SYSTEMATYCZNA WSPÓŁPRACA URZĘDU 
GMINY, WÓJTA, RADNYCH, PRZEDSTAWICIELI 
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY 
I JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSÓW) 
W SPRAWACH WAŻNYCH DLA GMINY NP. 
WSPÓŁPRACA GOPS Z PLACÓWKAMI 
OŚWIATOWYMI, RADNYMI I SOŁTYSAMI W CELU 
OPRACOWYWANIA PROGRAMÓW 
PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE 
SZKÓŁ GMINNYCH 

Zgodnie z planem 
Współpraca jest w zgodnej 
ocenie uczestników spotkania 
intensywna i systematyczna. 

III.III.2. OPRACOWANIE SKUTECZNEGO SYSTEMU 
POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW, M.IN. 
KOMUNIKATOR SMS, KURENDA (INFORMACJA 
PISEMNA PRZEKAZYWANA OD MIESZKAŃCA DO 
MIESZKAŃCA W SOŁECTWACH), URUCHOMIENIE 
INFOPUNKTU W GMINIE 

Zgodnie z planem 

W kwietniu i maju 2019 r. 
przyłączono gminę do 
ogólnopolskiej aplikacji 
Blisko, umożliwiającej przesy-
łanie mieszkańcom informacji 
o aktualnych wydarzeniach, 
ostrzeżeń i innych powiado-
mień. BOK pełni funkcję 
infopunktu, sms i tel. do 
sołtysów. 

III.III.5. POPRAWA PODEJŚCIA PRACOWNIKÓW 
I PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 
DO MIESZKAŃCÓW 

Zgodnie z planem 

Stosunek pracowników 
instytucji gminnych do 
mieszkańców jest na bieżąco 
monitorowany przez kierow-
ników. Oceniany jest prze-
ważnie pozytywnie. Ponadto 
wójt i kierownicy instytucji 
gminnych dostępni są 
podczas cotygodniowych 
dyżurów wyznaczonych w 
dogodne dla mieszkańców 
dni. 

 

http://www.winsko.pl/
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Cele zapisane w Strategii realizowane są przez szereg działań cyklicznych, m.in. Gminny Dzień 

Dziecka i Zabawa Mikołajkowa, za których organizację odpowiadają GOPS oraz GOK. Postulowano też 

dokonanie aktualizacji listy zadań Strategii. 

Odstąpiono od szczegółowego sprawozdawania zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego 

Gminy Wińsko na lata 2016-2026, z uwagi na to, iż głównym narzędziem realizacji zapisów tego 

dokumentu jest Program Rewitalizacji, a lista zadań w Strategii Rozwoju w znacznym stopniu pokrywa 

się z zapisanymi w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

Z subiektywnej oceny poziomu osiągnięcia założonych w obu Strategiach celów strategicznych, wynika 

że są one realizowane w stopniu zadowalającym lub dobrym, co ilustruje poniżej umieszczone 

zestawienie: 

• CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ LOKLANEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI – ocena 3 w skali od 1 do 5; 

• CEL STRATEGICZNY II. AKTYWNA, ZINTEGROWANA I ZARADNA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA – 

ocena 4 w skali od 1 do 5; 

• CEL STRATEGICZNY III. INFRASTRUKTURA GMINNA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM – ocena 3 

w skali od 1 do 5; 

• CEL STRATEGICZNY IV.SPRAWNE I PRZYJAZNE INSTYTUCJE GMINNE – ocena 4 w skali od 1 do 

5 

4. Realizacja uchwał Rady Gminy Wińsko. 

W  okresie objętym raportem Rada Gminy uchwaliła ogółem 108 uchwał. 

 

 

 

   Tabela 9. Spis uchwał Rady Gminy Wińsko w 2018 r. z oceną ich realizacji. 

Numer  
uchwały 

Data  
podjęcia 

Uchwała  w sprawie Realizacja  

LII/381/2018 31.01.2018 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. zrealizowana 

LII/382/2018 31.01.2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Wołowskiego. 

zrealizowana 

LII/383/2018 31.01.2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy 

Wińsko z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia 

wydzielonego rachunku dochodów własnych. 

zrealizowana 

LII/384/2018 31.01.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w 

najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

LII/385/2018 31.01.2018 w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Wińsko. 

zrealizowana 
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LII/386/2018 31.01.2018 w sprawie: nadania nazwy urzędowej skwerowi w Wińsku. zrealizowana 

LII/387/2018 31.01.2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko. zrealizowana 

LII/388/2018 31.01.2018 w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych 

Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

LII/389/2018 31.01.2018 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Wińsko na lata 2018 – 2020. 

w trakcie realizacji  

 LII/390/2018 31.01.2018 w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i 

oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wińsko. 

zrealizowana 

LII/391/2018 31.01.2018 w sprawie: przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

zrealizowana 

LII/392/2018 31.01.2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. zrealizowana 

LIII/393/2018 12.02.2018 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. zrealizowana 

LIV/394/2018 09.03.2018 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. zrealizowana 

LIV/395/2018 09.03.2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

LIV/396/2018 09.03.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. zrealizowana 

LIV/397/2018 09.03.2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko. zrealizowana 

LIV/398/2018 09.03.2018 w sprawie: programu zapobiegającego bezdomności 

zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 

terenie Gminy Wińsko w 2018 r. 

zrealizowana 

LIV/399/2018 09.03.2018 w sprawie: sprzedaży nieruchomości komunalnych 

stanowiących własność Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

LIV/400/2018 09.03.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Wińsko. 

zrealizowana 
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LIV/401/2018 09.03.2018 w sprawie: podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu. 

zrealizowana 

LIV/402/2018 09.03.2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/350/2017 Rady Gminy 

Wińsko z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

,,Programu współpracy Gminy Wińsko z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 

2018.’’ 

zrealizowana 

LIV/403/2018 09.03.2018 w sprawie: przyjęcia „Diagnozy potrzeb edukacyjnych w 

szkołach podstawowych w Gminie Wińsko”. 

zrealizowana 

 LIV/404/2018 09.03.2018 w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska. 

zrealizowana 

LIV/405/2018 09.03.2018 w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu. 

zrealizowana 

LIV/406/2018 09.03.2018 w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2018 rok. 

zrealizowana 

LIV/407/2018 09.03.2018 w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Budżetu, 

Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw 

Gospodarczych. 

zrealizowana 

LV/408/2018 13.04.2018 W sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na 

wykonanie zadania inwestycyjnego pt. ,,Przebudowa dróg 

gminnych Głębowice-Brzózka i Brzózka-Stryjno, gmina 

Wińsko”. 

zrealizowana 

LVI/409/2018 16.04.2018 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. zrealizowana 

LVI/410/2018 16.04.2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

LVI/411/2018 16.04.2018 w sprawie: emisji obligacji. zrealizowana 

LVI/412/2018 

 

16.04.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP z terenu 

gminy Jemielno. 

zrealizowana 

LVI/413/2018 16.04.2018 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 

zrealizowana 

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/47112/cms/szablony/11246/pliki/uchwala_nr_390.pdf
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ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Wińsko. 

LVI/414/2018 16.04.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. zrealizowana 

LVI/415/2018 16.04.2018 w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości. zrealizowana 

 LVI/416/2018 16.04.2018 W sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w 

najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

LVI/417/2018 16.04.2018 w sprawie: programu zapobiegającego bezdomności 

zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 

terenie Gminy Wińsko w 2018 r. 

zrealizowana 

LVI/418/2018 16.04.2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wińsku za rok 2017. 

zrealizowana 

LVI/419/2018 16.04.2018 w sprawie: rocznego planu pracy Komisji Mienia 

Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony 

Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego. 

zrealizowana 

LVI/420/2018 16.04.2018 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Wińsko. 

zrealizowana 

LVI/421/2018 16.04.2018 w sprawie: podziału Gminy Wińsko na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

zrealizowana 

LVII/422/2018 07.05.2018 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. 

zrealizowana 

LVII/423/2018 07.05.2018 w sprawie: przyjęcia ,, Oceny zasobów pomocy społecznej 

za rok 2017 dla gminy Wińsko”. 

zrealizowana 

LVII/424/2018 07.05.2018 w sprawie: podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu. 

zrealizowana 

LVII/425/2018 07.05.2018 w sprawie: podziału Gminy Wińsko na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

zrealizowana 

LVIII/426/2018 28.05.2018 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. zrealizowana 

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/47112/cms/szablony/11246/pliki/uchwala_nr_390.pdf
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LVIII/427/2018 

28.05.2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Wińsko za rok 2017. 

zrealizowana 

LVIII/428/2018 04.06.2018 w sprawie: nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

zrealizowana 

LVIII/429/2018 04.06.2018 w sprawie: podziału Gminy Wińsko na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

zrealizowana 

LIX/431/2018 20.06.2018 w sprawie: opłaty targowej. zrealizowana 

LX/432/2018 29.06.2018 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. zrealizowana 

LX/433/2018 29.06.2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/415/2018 Rady Gminy 

Wińsko z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości. 

zrealizowana 

LX/434/2018 29.06.2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/331/2017 Rady 

Gminy Wińsko z dnia 09 sierpnia 2017 roku 

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. 

zrealizowana 

LX/435/2018 29.06.2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wińsko nr 

LIX/430/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie 

lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu. 

zrealizowana 

LXI/436/2018 12.07.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko. zrealizowana 

LXII/437/2018 26.07.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na rok 2018 r. zrealizowana 

 LXII/438/2018 26.07.2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat 

stanowiących dochody budżetu Gminy Wińsko 

instrumentem płatniczym. 

zrealizowana 

LXII/439/2018 26.07.2018 w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia jego 

regulaminu. 

zrealizowana 

LXII/440/2018 26.07.2018 w sprawie opłaty targowej. zrealizowana 

LXII/441/2018 26.07.2018 w sprawie zmiany uchwały NR LIV/406/2018 Rady Gminy 

Wińsko z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wińsko na 2018r. 

zrealizowana 

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/47112/cms/szablony/11246/pliki/uchwala_nr_390.pdf
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/47112/cms/szablony/11246/pliki/uchwala_nr_390.pdf
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/47112/cms/szablony/11246/pliki/uchwala_nr_390.pdf


RAPORT O STANIE GMINY WIŃSKO ZA 2018 R.                                                                

27 

LXIII/442/2018 28.09.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. zrealizowana 

LXIII/443/2018 28.09.2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

zrealizowana 

LXIII/444/2018 28.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

LXIII/445/2018 28.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przejazdu i przechodu na działce nr 414/8 położonej w 

obrębie geodezyjnym Wińsko. 

zrealizowana 

LXIII/446/2018 28.09.2018 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 

XLIII/328/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 czerwca 2017 

roku - Regulamin Programu Priorytetowego „Ograniczenie 

niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - 

polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne oraz wzrost 

udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii 

cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz 

ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) - współfinansowanych 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. : „Program Ograniczania 

Niskiej Emisji w Gminie Wińsko.”. 

zrealizowana 

LXIII/447/2018 

 

28.09.2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego 

w obrębie Turzany, gmina Wińsko – „MPZP Turzany 

Zachód”. 

zrealizowana 

LXIII/448/2018 28.09.2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego 

w obrębie Konary, gmina Wińsko – „MPZP Konary Północ”. 

zrealizowana 

LXIII/449/2018 03.10.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/93/2007 Rady Gminy 

Wińsko z dnia 28 września 2007 r. w sprawie Statutu 

Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

LXIII/450/2018 03.10.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Wińsko. 

zrealizowana 

LXIV/451/2018 18.10.2018 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. zrealizowana 

LXIV/452/2018 18.10.2018 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wińsko. 

zrealizowana 
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LXIV/453/2018 18.10.2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wińsko. 

zrealizowana 

LXIV/454/2018 18.10.2018 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Wińsko. 

zrealizowana 

I/1/2018 19.11.2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Wińsko . 

zrealizowana 

I/2/2018 19.11.2018 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Wińsko. 

zrealizowana 

I/3/2018 20.11.2018 w sprawie:  powołania Komisji Rewizyjnej. zrealizowana 

I/4/2018 20.11.2018 w sprawie: powołania stałej Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środowisk. 

zrealizowana 

I/5/2018 20.11.2018 w sprawie: powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów, 

Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych. 

zrealizowana 

I/6/2018 20.11.2018 w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu. 

zrealizowana 

I/7/2018 20.11.2018 w sprawie: powołania stałej Komisji Mienia Komunalnego, 

Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i 

Porządku Publicznego. 

zrealizowana 

I/8/2018 20.11.2018 w sprawie: powołania Komisji skarg, wniosków i petycji. zrealizowana 

I/9/2018 20.11.2018 w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

„Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji” oraz 

nadania jej statutu. 

zrealizowana 

I/10/2018 20.11.2018 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. zrealizowana 

II/11/2018 29.11.2018 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. zrealizowana 

II/12/2018 29.11.2018 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na 2019 rok. 

w trakcie realizacji  

II/13/2018 29.11.2018 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2019 r. 

w trakcie realizacji 

II/14/2018 29.11.2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy 

Wińsko z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i 

zrealizowana 



RAPORT O STANIE GMINY WIŃSKO ZA 2018 R.                                                                

29 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat jak również 

trybu ich pobierania. 

II/15/2018 29.11.2018 w sprawie: przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Wińsko 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2019’’. 

w trakcie realizacji 

II/16/2018 29.11.2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko. zrealizowana 

II/17/2018 29.11.2018 w sprawie: ustalenia dla Wójta Gminy Wińsko 

miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne 

zrealizowana 

II/18/2018 29.11.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości. 

zrealizowana 

III/19/2018 18.12.2018 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

III/20/2018 18.12.2018 w sprawie: budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok zrealizowana 

IV/21/2018 18.12.2018 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. zrealizowana 

IV/22/2018 18.12.2018 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

zrealizowana 

IV/23/2018 18.12.2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko. zrealizowana 

IV/24/2018 18.12.2018 w sprawie: zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na 

terenie Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

IV/25/2018 18.12.2018 w sprawie: zamiany pomieszczeń gospodarczych 

komunalnych stanowiących własność Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

IV/26/2018 18.12.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. zrealizowana 

IV/27/2018 18.12.2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIX/293/2017 Rady 

Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz 

maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie 

w żłobku prowadzonym przez Gminę Wińsko. 

zrealizowana 
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IV/28/2018 18.12.2018 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Wińsko 

na rok 2019. 

zrealizowana 

IV/29/2018 18.12.2018 w sprawie: ustalenia zasad i trybu postępowania przy 

udzieleniu i rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

IV/30/2018 18.12.2018 w sprawie: uchylenia uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy 

Wińsko z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia 

dla Wójta Gminy Wińsko miesięcznego limitu kilometrów 

na jazdy lokalne. 

zrealizowana 

IV/31/2018 18.12.2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej 

w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków za świadczenia w postaci 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności i świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023. 

zrealizowana 

IV/32/2018 18.12.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. zrealizowana 

IV/33/2018 18.12.2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. zrealizowana 

IV/34/2018 18.12.2018 w sprawie: zmiany Uchwały NR LII/388/2018 Rady Gminy 

Wińsko z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wspólnej 

obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko. 

zrealizowana 

IV/35/2018 18.12.2018 w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w 

Wińsku. 

zrealizowana 

 

5. Ochrona zdrowia. 

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku . 

Przedmiotem działalności jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej mieszkańcom Gminy Wińsko oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które obejmują 

następujące poradnie: 

• chirurgiczną, 
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• diabetologiczną, 

• ginekologiczną, 

• kardiologiczną. 

Wzbogacono ofertę ze środków własnych SP ZOZ o fizjoterapię i masaż leczniczy, realizowane 

w Ośrodku Zdrowia w Wińsku i Domu Senior+. 

Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń w roku 2018 wynosiła 5618, a liczba udzielonych 

świadczeń zdrowotnych - 31 960. 

Na terenie gminy Wińsko zrealizowano program wykonania badań densytometrycznych za kwotę 

1600,00 zł z którego skorzystało 82 osoby. 

W Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w 

okresie od stycznia do grudnia 2018 odbyło się 12 posiedzeń Komisji. W rejestrze GKRPA w Wińsku na 

dzień 31.12.2018 figuruje 605 osób, które mają problem z uzależnieniem. Przeprowadzono 178 

rozmów interwencyjno - motywujących z osobami zaproszonymi na posiedzenie Komisji. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku pozytywnie zaopiniowała 22 

wnioski o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki, które były kierowane przez: 

( Szkoły, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Sanepid, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,  Młodzieżową Radę Gminy, Gminny Ośrodek Sportu 

Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Parafię w Wińsku, Uczniowski Klub Sportowy, Gminny Ośrodek Kultury 

w Wińsku). 

W okresie od stycznia do grudnia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Wińsku wpłynęło 72 wnioski z ( Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wińsku, Kuratorów rodzinnych, społecznych i osób prywatnych) o podjęcie czynności 

zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa 

odwykowego. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku skierowała 10 wniosków do Sądu 

Rejonowego w Wołowie o wszczęcie postępowania wobec 10 osób w sprawie zastosowania obowiązku 

leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego. 

Pracownicy Punktu udzielają stosownego wsparcia rodzinom i osobom dotkniętym problemem 

przemocy, jak również współpracują z placówkami udzielającymi pomoc. Od stycznia do grudnia 

zostało założonych 18 „Niebieskich Kart” rodzinom w, których występuje przemoc domowa. Sprawcę 

przemocy motywowano do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego natomiast w przypadku 
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braku współpracy prowadzono procedurę w sprawie o zastosowanie poddania się leczeniu 

odwykowemu. 

 

6. Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 290 rodzin a osób w rodzinach 728, 

liczba osób którym przyznano decyzją administracyjną świadczenie wynosiła 503 osób. Świadczenie 

pieniężne przyznano dla 258 rodzin w tym dla 617 osób w rodzinach, natomiast świadczenie 

niepieniężne przyznano dla 117 rodzin w tym 455 osób w rodzinach, w tym 182 rodziny a osób w 

rodzinie 443 poniżej kryterium dochodowego  oraz 108 rodzin w tym 285 osób w rodzinach powyżej 

kryterium dochodowego. 

Gmina Wińsko nie prowadzi domów pomocy społecznej dlatego też, osoby wymagające takiego 

wsparcia umieszczane są w DPS najbliżej miejsca zamieszkania z takiej formy pomocy w 2018 roku 

skorzystało 13 osób, w tym 1 osoba przebywała w domu pomocy społecznej dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, 12 osób przebywało w domach pomocy społecznej dla osób 

przewlekle somatycznie chorych. 

W dziennym domu Senior + przebywało 15 osób w wieku powyżej 60 lat nieaktywnych zawodowo w 

tym 3 mężczyzn i 13 kobiet 

W schroniskach dla osób bezdomnych przebywało 3 osoby. 

Na 1 stycznia 2018 r. 285 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2018 

r.233 rodziny. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła na początek roku – 

553  a na koniec roku - 469. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wynosiła 1 915 304    zł, a kwota 

zasiłków pielęgnacyjnych   365 036  

Na początek 2018r. - świadczenie wychowawcze pobierało 512 rodzin, a na koniec  

2018r. - świadczenie wychowawcze pobierało 488 rodziny. 

Podstawową instytucja polityki społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku, 

który jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy , realizuje zadania własne Gminy oraz zadania 

zlecone Gminie tj.: 

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wynikające z ustawy o pomocy społecznej, 

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

- zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych, 

- zadnia z zakresu świadczeń alimentacyjnych i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, 

- zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
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alimentacyjnej, 

- zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wynikające z 

ustawy o systemie oświaty, 

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej mających na celu 

ochronę poziomu życia osób i rodzin, 

- zadania z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

- zadania z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). 

- zadania z rozporządzenia w sprawie wyprawki dla uczniów „Dobry start” (300+). 

Teren działania GOPS podzielony jest na 5 rejonów obsługiwanych przez pracowników 

socjalnych działających w środowiskach lokalnych. Oprócz oddanego do użytku w grudniu 2017r 

Dziennego Domu “Senior +” w Wińsku, gmina nie dysponuje infrastrukturą zapewniającą możliwości 

realizowania szerokich zamierzeń w sferze społeczne. W 2018 roku na realizację w/w zadań socjalnych 

wydatkowano ogółem 10.675.671,08 zł. Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej było w 

2018 r. 727 osób i 497 gospodarstw domowych. W porównaniu z danymi z 2015 może dostrzec 

znaczący spadek ogólnej liczby świadczeniobiorców z poziomu 998 osób i 613 gospodarstw domowych. 

W roku budżetowym 2018  gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 1 076 735 zł.  

Głównymi powodami przyznania pomocy było: 

- ubóstwo -205 rodzin i  517 osób w tych rodzinach, 

-sieroctwo -1 rodzina- 4 osoby w tych rodzinach, 

- bezdomność –2 rodziny –2 osoby w tych rodzinach, 

- potrzeba ochrony macierzyństwa - 37 rodzin i 189 osób w tych rodzinach, 

- bezrobocie – 169 rodzin i  481 osób w tych rodzinach, 

- długotrwała lub ciężka choroba - 163 rodzin z 349 osób w tych rodzinach, 

- niepełnosprawności –106 rodzin z 210 osami w tych rodzinach, 

- bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego –73 rodzin z 219 

 osobami w tych rodzinach, 

- przemoc w rodzinie – 3 rodziny i 8 osób w tych rodzinach, 

- alkoholizm – 28 rodzin i  42 osoby w tych rodzinach, 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina i 1 osoba w 

rodzinie, 

- zdarzenie losowe – 2 rodziny i 6 osób w rodzinie. 
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 Ponieważ w gminie nie funkcjonuje dom pomocy społecznej to 2018 roku partycypowała w 

kosztach utrzymania w domu pomocy społecznej trzynastu osób. Razem dało to liczbę 136 świadczeń. 

Jednym z najbardziej drastycznych zjawisk przemocowych, które leż w polu zainteresowania 

instytucji publicznych jest przemoc domowa.  W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny. Podstawą 

jego działania jest min. gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2015-2017. W 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołów (obligatoryjnie raz na kwartał) 

oraz 45 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 17 rodzin. 

Analizując strukturę aktywności GOPS należy wskazać min. na zasiłki okresowe, które 

udzielono 137 osobom (779 świadczeń), na ogólną kwotę 272.455,74zł. Były one przyznawane z 

następujących powodów : 

- bezrobocie -  100 osób (680 świadczeń) na kwotę 248.509,74zł, 

- długotrwała choroba - 27 osób (67 świadczeń) na kwotę 16.247,00zł, 

- niepełnosprawność  dla 10 osób (32 świadczenia) na kwotę 7.699,00zł. 

Z kolei zasiłki celowe trafiły do 118 rodzin na ogólną kwotę 251.500,67 zł. Udzielano ich między 

innymi na zakup odzieży, obuwia, leków, opału i żywności.  

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, które zostało sfinansowane w całości z dotacji. 

Udzielono je 64 osobom ( 607 świadczeń), z tego: 

- dla 50 osób samotnie gospodarujących ( 511 świadczeń ) na kwotę 289.691,70zł, 

- dla 14 osób pozostających w rodzinie (96 świadczeń) na kwotę 24.729,00zł. 

Świadczeniami niepieniężnymi objęto 187 osób (kwota 90 943 zł) a sprawienie pogrzebu miało 

miejsce w jednym przypadku. . 

 Inne formy pomocy to:  

1. Pomoc w zakresie dożywiania – realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 

2018r. programem objęto 386 osób; z tego: 

- 62 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 

- 155 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

- 169 osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej. 

2. W 2018 roku w ramach świadczenie wychowawcze (500+) wypłacono Łącznie w 2018r. 9890 

świadczeń, które pochłonęły kwotę  4.929.488,24zł.  

3. W ramach świadczeń rodzinnych w 2018 roku GOPS wypłacił: 

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.124.563,02 zł - 9981 świadczeń, 

- świadczenia opiekuńcze – 767.043 zł - 2632 świadczeń, 

- składki emerytalno - rentowe –81.461,83 zł - 281 świadczeń, 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –57.000 zł - 57 świadczeń, 
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- świadczenie rodzicielskie –331.733,80 zł – 359 świadczenia, 

- zasiłek dla opiekunów – 54.000 zł -102 świadczenia, 

- świadczenie za „Życiem- 4.000,00 zł - 1 świadczenie,  

- fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 322.466,67 zł –829 świadczeń. 

4. Asystent rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej , zapenił wsparcie 15 rodzin. 

5. świadczenia z programu „Dobry Start”(300+). Objęto nim w 2018r 938 osób, na kwotę 281.400,00zł. 

 GOPS aktywnie działa w sferze egzekucji od dłużników alimentacyjnych należności  

wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, poprzez wywiady alimentacyjne  oraz 

inne dostępne formy.  

5. W ramach długofalowej współpracy między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Regionalnym 

Bankiem Żywności we Wrocławiu, na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do 

osób najbardziej potrzebujących  i w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. otrzymaliśmy: 32 

024,10 kg żywności na kwotę 163.442,38 zł oraz 352 kg chipsów o wartości 11.264,00 zł. Z tej formy 

wsparcia skorzystało w gminie 813 osób. 

 

 

 

7. Działalność inwestycyjna 

W roku 2018 zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 7 414 118,78 zł., w tym 4 589 338,87 zł. 

stanowi wartość  projektów zrealizowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz 988 

593,88 zł stanowi wartość projektów zrealizowanych ze środków administracji rządowej. 

Tabela 10. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r.  

Nazwa zadania Kwota 

Rolnictwo i łowiectwo 413 585,47 

Melioracje wodne 70 000,00 

Modernizacja rowów Piskorzyna 40 000,00 

Modernizacja rowów Stryjno 30 000,00 

Dofinansowanie modernizacji rowu wraz mostkiem w miejscowości 
Smogorzów Wielki 

0,00 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 343 585,47 

Modernizacja stawów gminnych 29 910,00 
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Modernizacja dwóch stawów w Wyszęcicach wraz z czyszczeniem 
rowu odprowadzającego wodę ze wsi 

39 999,99 

Modernizacja stawu wraz z rowem w Budkowie 19 999,80 

Modernizacja stawu w Smogorzowie Wielkim 9 963,00 

odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych 48 194,26 

wymiana zbiorników SUW Boraszyce Wielkie 128 518,42 

modernizacja przepompowni Wińsko 8 000,00 

modernizacja SUW Białawy Wielkie i Małowice 50 000,00 

Zakup pompy do SUW Węgrzce 9 000,00 

Transport i łączność 317 843,92 

Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 

Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w 
Moczydlnicy Klasztornej 

0,00 

Drogi publiczne powiatowe 0,00 

Przebudowa dróg powiatowych (Chodnik Brzózka, droga Rudawa-
Smogorzów, droga Smogorzówek) 

0,00 

Drogi publiczne gminne 317 843,92 

Wykup gruntów pod drogi 10 368,00 

Wykonanie chodnika - FS Jakubikowice 8 663,82 

Przebudowa chodnika - FS Kleszczowice 9 600,00 

Wykonanie chodnika - FS Rogów Wołowski 8 200,00 

Budowa chodnika - FS Aleksandrowice 7 500,00 

Dokumentacja projektowa do budowy drogi Głębowice - Brzózka - 
Stryjno 

0,00 

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Miejscowości 
Wyszęcice kierunek do Jezierzycy 

0,00 

Przebudowa chodnika ul. Polna w Wińsku 20 000,00 

Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Węgrzcach 253 512,10 

Turystyka 289 262,05 

Pozostała działalność 289 262,05 

Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Wińsko 
poprzez utworzenie Centrum Turystycznego Krainy Łęgów 
Odrzańskich, budowę małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 
we wsi Budków wraz z powstaniem dwóch nowych szlaków 
rowerowych Szlaku Odry 

289 262,05 

Gospodarka mieszkaniowa 1 278 054,58 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 219 148,36 
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wykup gruntów pod inwestycje 46 600,00 

Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Budków 4 76 900,00 

Remont gminnych lokali mieszkalnych 77 048,36 

Przebudowa budynku w Konarach 45 18 600,00 

Pozostała działalność 1 058 906,22 

Modernizacja targowiska  w Wińsku 1 058 906,22 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 999,80 

Ochotnicze straże pożarne 19 999,80 

Przebudowa remizy OSP Turzany 19 999,80 

oświata i wychowanie 390 188,90 

Szkoły podstawowe 390 188,90 

Wymiana pieca SP Orzeszków 60 000,00 

Wykonanie monitoringu zewnętrznego w SP Krzelów 5 731,80 

Remont toalet  w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku 119 315,50 

Wykonanie pracowni komputerowej  w Zespole Szkół Publicznych w 
Wińsku 

35 910,00 

Remont budynku Szkoły Podstawowej w Głębowicach 110 000,00 

Dostosowanie pomieszczenia w ZSP Wińsko na gabinet 
stomatologiczny 

29 250,00 

Zakup urządzenia do czyszczenia i konserwacji podłóg 14 600,00 

Zakup urządzeń biofeedback 15 381,60 

Ochrona zdrowia 107 672,00 

Programy profilaktyki zdrowotnej 82 620,00 

Zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego 82 620,00 

Pozostała działalność 25 052,00 

Udziały PCM 25 052,00 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 427 066,73 

gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 197 628,75 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko - 
etap I 

2 175 428,75 

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 22 200,00 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 136,98 

Zakup kosiarki traktorka - FS Buszkowice Małe 6 136,98 
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Zakup kosiarki traktorka - FS Krzelów 19 000,00 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 135 301,00 

Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach 135 301,00 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 000,00 

wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - FS Krzelów 4 000,00 

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - FS Wińsko 0,00 

Pozostała działalność 65 000,00 

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Wińsku 

36 000,00 

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Wińsku 

29 000,00 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 286 056,70 

domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby 286 056,70 

Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej - FS Chwalkowice 5 500,00 

Modernizacja placu przy świetlicy - FS Głębowice 17 532,00 

Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Moczydlnica Klasztorna 15 000,00 

Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Smogorzówek 11 500,00 

Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Wrzeszów 10 000,00 

Wykonanie wiaty przy świetlicy - FS Białawy Małe 8 856,00 

Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Boraszyce Małe 8 000,00 

Wykonanie elewacji w Świetlicy w Turzanach 29 999,70 

Modernizacja świetlicy w Białawach 14 684,50 

Przebudowa dachu i wykonanie elewacji w świetlicy wiejskiej w 
Baszynie 

119 984,50 

Dotacja dla GOK 45 000,00 

Kultura fizyczna 1 884 388,63 

Obiekty sportowe 1 524 819,30 

Budowa boiska sportowego ZSP Wińsko 142 999,80 

Remont szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko 162 356,42 

Renowacja Zalewu Słup na potrzeby ogólnodostępnego kąpieliska 196 000,00 

Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z 
otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego 
Ośrodka Sportu, Turystyki i rekreacji oraz rewitalizacja boiska 

1 005 984,68 

Zakup piłkochwytów na boisku w Głębowicach 10 000,00 

Zakup piłkochwytów na boisku w Węgrzcach 7 478,40 

Pozostała działalność 359 569,33 
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Wyposażenie placu zabaw - FS Grzeszyn 6 965,00 

Wykonanie monitoringu na boisku - FS Iwno 9 256,35 

Wykonanie placu zabaw - FS Konary 9 600,00 

Wyposażenie boiska sportowego - FS Małowice 18 580,00 

Wykonanie placu zabaw - FS Piskorzyna 8 000,00 

Wyposażenie placu zabaw - FS Rudawa 9 999,43 

Wykonanie boiska sportowego -FS Węgrzce 14 145,00 

Doposażenie placów zabaw - FS Wińsko 8 000,00 

wykonanie siłowni plenerowej - FS Brzózka 7 624,11 

wykonanie placu zabaw-FS Przyborów 8 136,27 

Modernizacja i wyposażenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej we wsi 
Konary wraz z remontem i oznakowaniem szlaków pieszo-rowerowych 
Konary – Słup i Konary – Moczydlnica Klasztorna 

0,00 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Przyborowie 59 757,17 

Budowa otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Głębowice i 
Wińsko na terenie gminy Wińsko 

199 506,00 

  7 414 118,78 

 

 

 

 

8. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na początku 2018 roku  w zasobie gminy znajdowało się 77 lokale mieszkalne,  na dzień 31 grudnia 

2018 roku liczba lokali mieszkalnych wynosiła  79 . Zwiększenie lokali mieszkalnych związane było z 

pozyskaniem  mieszkań od osób fizycznych. 

W 2018 roku dokonano remontu 25  mieszkań .  

Przedmiotem  remontów było : 

- wymiana instalacji elektryczne i  grzewczej, 

- wymiana stolarki  okiennej i drzwiowej, 

- remont dachów, 

-malowanie, 

- naprawy  bieżące. 

Na dzień  1 stycznia 2018 roku zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły  

łącznie 110 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku  zaległości wynosiły 57 000,00 zł. 

Z dodatków mieszkaniowych korzysta skorzystało  23 rodziny.  
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9. Sprawy obywatelskie 

W 2018 r. przeprowadzono konsultację dotyczącą nadania nazwy urzędowej skwerowi w Wińsku 

„Skwer św. Jana Pawła II”. Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. 

Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 33 wnioski o  udostępnienie informacji publicznej.  

Wnioski dotyczyły: 

• udostępnienia kopii wszystkich umów od 01.2017 do 31.12.2017, 

• udostępnienia dokumentów, instytucji posiedzenia w trybie współdziałania, 

• wdrożenia EZD w urzędzie gminy, 

• informacji z wyszczególnieniem wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków za 

wieloletnią pracę, 

• dane kontaktowe jst, 

• udostępnienia kopii wszystkich umów jakie Urząd zawierał w okresie od 1 stycznia 

2017 roku do 31 grudnia 2017 r., 

• WOŚP 2018, 

• wysokości środków na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz 

Programu Usuwania Azbestu,  

• treści zawartych umów cywilnoprawnych, 

• badanie pn. „Ocena obecnego stanu i perspektyw rozwoju alternatywnych metod 

zadań publicznych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w Polsce”, 

• prowadzenia audytu, 

• inwestycji  oraz oświetlenia ulicznego, 

• konsultacji społecznych, 

• kredytów, pożyczek, 

• korzystania z usług firm ochroniarskich i sprzątających, 

• arkusza kosztów funkcjonowania urzędu za rok 2017, 
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• obsługi druku w UG, 

• podania wszystkich miejscowości wchodzących w skład Gminy, 

• systemów administracji publicznej, 

• umów zawartych między Gminą a kancelarią doradztwa podatkowego, treści 

zawartej umowy, wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez ten podmiot 

przedmiotowych usług, 

• spraw budżetowych, liczby mieszkańców w gminie, 

• prowadzenie mediów w UG, 

• przetargów na obsługę prawną jednostki, 

• budowy lokalnych oczyszczalni, 

• udostępnienie danych liczbowych dot. m.in. imprez gminnych, stron internetowych, 

korespondencji, 

• podatku VAT, 

• zawartych umów, 

• art.241 KPA, 

• umowy miedzy Gminą a radcą prawnym, 

• zamówień publicznych, BIP, 

• inicjatywy referendalnej , 

• procesu wyboru dostawcy systemu do prowadzenia transmisji sesji, 

• działalności marketingowej i promocyjnej. 

Na wszystkie wnioski udzielono informacji  w terminie. 

W roku sprawozdawczym w Gminie Wińsko funkcjonowało 23 organizacji pozarządowych, w 

tym 2 fundacje, 15 stowarzyszeń, 5 klubów sportowych, 1 koło gospodyń wiejskich. 
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W roku 2018 zlecono w formie otwartych konkursów ofert zadania z zakresu rozwoju  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji. 

W odpowiedzi na pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu wpłynęło 7 ofert. Dwie organizacje nie uzyskały minimalnej liczby punktów wymaganych do 

uzyskania dofinansowania. Jena oferta nie spełniła wymogów formalnych. 

Łączna kwota udzielonej dotacji wyniosła 80 000,00 zł. Konkurs dotyczył zadań realizowanych w 2018 

roku. 

Wykaz Wnioskodawców wraz z kwotą udzielonej dotacji w otwartym konkursie ofert 

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Wysokość przeznaczonej dotacji 

1. Towarzystwo Piłki Nożnej Ludowy Zespół Sportowy 

„KOMETA - KRZELÓW” 

35 000,00 zł 

2. KP „Zryw Głębowice” 7 885,00 zł 

3. Uczniowski Klub Sportowy 12 115,00 zł 

4. Klub Piłkarski „ Victoria” Orzeszków 25 000,00 zł 

 

W odpowiedzi na drugi otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

wpłynęło 5 ofert. Dofinansowanie otrzymali wszyscy oferenci, którzy uzyskali minimalną liczbę 

punktów uprawniającą projekt do otrzymania dofinansowania.  

Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 38 345,00 zł. Konkurs dotyczył zadań realizowanych w roku 

2018. 

  

Wykaz Wnioskodawców wraz z kwotą udzielonej dotacji w drugim otwartym konkursie ofert 

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Wysokość przeznaczonej dotacji 

1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny z 
Góry Karmel 

6 500,00 zł 

2. Stowarzyszenie „Nad Stawami” 10 350,00 zł 

3. Fundacja „Szacunek” 8 700,00 zł 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Orzeszków 3 645,00 zł 

5. Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Węgrzce - Wrzeszów 9 150,00 zł 

 

W roku 2018 wpłynęła jedna oferta dotycząca realizacji zadania publicznego w trybie regulowanym 

przepisami art.19a. 
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Pierwszą ofertę złożyła Fundacja „Szacunek” na zadanie publiczne pn. „Popularyzacja dóbr kultury i 

dziedzictwa historycznego Gminy Wińsko poprzez organizację spotkania dla dzieci i młodzieży we 

współpracy z ZHR w Wińsku”. Przeznaczono na realizację projektu dofinansowanie w wysokości 6 

200,00 zł 

10. Edukacja rok szkolny 2017/2018 

W strukturze Gminy Wińsko według stanu na dzień 31 sierpnia 2018r. znajdowały się następujące 

jednostki oświatowe: 

Publiczne szkoły: 

• Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie; 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie; 

• Zespół Szkół Publicznych w Wińsku; 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach. 

Przedszkola publiczne: 

•  Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkół Publicznych w Wińsku.  

Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: 

• Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach.  

W gminie Wińsko nie występują placówki szkolnictwa średniego, zawodowego i technicznego.  

OBWODY SZKOLNE  2018/2019 

Do obwodu szkolnego ZSP w Wińsku należą następujące miejscowości: Baszyn , Białawy Małe, 

Białawy, Białków, Boraszyce Małe, Boraszyce Wielkie, Brzózka, Chwałkowice, Domanice, Grzeszyn, 

Jakubikowice, Kleszczowice, Kozowo, Łazy, Morzyna, Mysłoszów, Naroków, 

Piskorzyna, Rogów Wołowski, Rogówek, Rudawa, Słup, Smogorzów Wielki, Smogorzówek, Stryjno, 

Węglewo, Węgrzyce, Wińsko, Wrzeszów. 

Do obwodu szkolnego SP Orzeszków należą następujące miejscowości: Orzeszków, Małowice, Iwno, 

Przyborów.  

Do obwodu szkolnego SP Krzelów należą następujące miejscowości: Krzelów, Buszkowice Małe, 

Budków, Dąbie, Gryżyce, Rajczyn, Wyszęcice, Młoty, Moczydlnica Klasztorna i Konary. 

Do obwodu szkolnego SP w  Głębowicach należą następujące miejscowości: Głębowice, 

Aleksandrowice, Białawy Wielkie, Czaplice, Trzcinica Wołowska, Turzany i Staszowice.  

Do obwodu szkolnego Gimnazjum przy ZSP w Wińsku  wchodzą następujące miejscowości: Wińsko, 

Baszyn, Domanice, Jakubikowice, Chwałkowice, Słup, Boraszyce Wielkie, Boraszyce Małe, Kozowo, 
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Węgrzyce, Łazy, Wrzeszów, Rogów Wołowski, Grzeszyn, Kleszczowice, Piskorzyna, Naroków, Rogówek, 

Orzeszków, Małowice, Iwno, Przyborów, Krzelów, Buszkowice Małe, Budków, Dąbie, Gryżyce, Rajczyn, 

Wyszęcice, Młoty, Moczydlnica Klasztorna, Konary, Głębowice, Aleksandrowice, Białawy Wielkie, 

Czaplice, Trzcinica Wołowska, Turzany, Staszowice, Rudawa, Stryjno, Węglewo, Morzyna, Białawy, 

Białawy Małe, Brzózka, Smogorzówek, Smogorzów Wielki, Mysłoszów, Białków. 

Tabela 11. Liczba dzieci/uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli w gminie Wińsko 

w roku szkolnym 2017/2018 według stanu na dzień  30.06.2018r. 

Klasa Szkoła/Przedszkole 

2,3,4 latki 96 

5-latki 58 

         „0” 69 

I 73 

II 50 

III 81 

IV 78 

V 57 

VI 57 

VII 59 

VIII 48 

 726 

Gim. III 54 

 54 

ogółem 780 

 

 

 

Tabela 12 - Wykres. Liczba dzieci z podziałem na szkoły . 
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Liczba uczniów w szkołach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, których 

organem prowadzącym jest w Gmina Wińsko w roku szkolnym 2016/2017  w porównaniu do roku 

2015/2016 wzrosła o liczbę  8 uczniów. Natomiast w porównaniu do roku 2017/2018 wzrosła  łącznie  

o 105 uczniów. Wynika to głównie z tego, że Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier                            

w Głębowicach pozostała od 01.11. 2017 r. szkołą, której organem prowadzącym jest Gmina Wińsko. 

Tabela 13. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych w poszczególnych placówkach 

oświatowych stan na dzień 30 czerwca 2018r. w podziale na osoby. 

Lp. Ilość  
nauczycieli 

według  
stopnia  
awansu 

Ilość nauczycieli 
 

 SUMA OGÓŁEM 

SP 
Krzelów 

SP 
Orzeszków 

ZSP             
Wińsko 

SP  
Głębowice 

 

1. dyplomowany 10 9 32 4 55 

2. mianowany 3 1 9 3 16 

3.  kontraktowy 6 7 4 5 22 

4. stażysta 0 1 2 1 4 

 ogółem 19 
 

18 47 13 97 

 
 
 
Tabela. 14 Kadra nauczycielska zatrudniona w szkole w przeliczeniu na etaty przeliczeniowe : 
w roku 2015/2016 

 
Pełnozatrudnieni nauczyciele 

 
Niepełnozatrudnieni nauczyciele 

Liczba osób Liczba etatów Liczba osób Liczba etatów 

64 64 17 9,68 

 

Tabela 15. Kadra nauczycielska zatrudniona w szkole w przeliczeniu na etaty przeliczeniowe : 
w roku 2016/2017 

 
Pełnozatrudnieni nauczyciele 

 
Niepełnozatrudnieni nauczyciele 

Liczba osób Liczba etatów Liczba osób Liczba etatów 

70 70,72 12 6,79 

 
 
Tabela 16. Kadra nauczycielska zatrudniona w szkole w przeliczeniu na etaty przeliczeniowe : 
w roku 2017/2018 

 
Pełnozatrudnieni nauczyciele 

 
Niepełnozatrudnieni nauczyciele 

Liczba osób Liczba etatów Liczba osób Liczba etatów 

90 90 14 6,50 
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Tabela 17. Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 

  
Liczba nauczycieli 

Liczba nauczycieli, którzy brali udział w postępowaniu o awans 
zawodowy 

13 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy 8 

Liczba nauczycieli, którzy w ostatnim roku uzyskali prawo do 
nauczania drugiego przedmiotu 

5 

Liczba nauczycieli, którzy mają prawo do nauczania dwóch lub 
więcej przedmiotów 

57 

Liczba nauczycieli, którzy brali udział w kursach doskonalących 
17 

 
II. Wyniki sprawdzianów oraz egzaminów w poszczególnych placówkach oświatowych. 

Egzamin gimnazjalny 

Rok 

Część humanistyczna Część matematyczno - przyrodnicza 

Średnia szkoły Średnia wojewódzka Średnia szkoły Średnia wojewódzka 

GHP GHH GHP GHH GMM GMP GMM GMP 

2015 52,0 55,7 61,0 63,2 43,7 42,9 46,8 49,0 

2016 59,5 49,5 66,7 55,00 38,3 42,4 47,00 50,2 

2017 56,6 45,4 68,1 57,7 34,8 48,5 45,4 51,0 

2018 61,6 54,4 67,1 57,8 41,6 50,0 50,5 55,10 

 

Rok 

Część językowa – j. niemiecki Część językowa – j. angielski 

Średnia szkoły Średnia wojewódzka Średnia szkoły Średnia wojewódzka 

Pods. Rozsz. Pods. Rozsz. Pods. Rozsz. Pods. Rozsz. 

2015 51,8 26,8 55,4 34,7 64,8 60,7 66,6 49,2 

2016 69,9 37,6 56,1 36,9 51,9 29,3 64,3 46,3 

2017 61,4 37,9 53,1 35,8 44,9 29,4 67,1 50,7 

2018 55,3 25,7 52,5 36,6 64,8 53,5 68,7 53,2 

  

 

III. Projekty realizowane przez Urząd Gminy Wińsko w roku szkolnym 2017/2018. 

1) Umiem pływać – nauka  pływania dla uczniów klas I-III, projekt obejmował darmowy dojazd na 

basen, opiekę w czasie podróży i zajęcia z profesjonalnym trenerem nauki pływania. Projekt 

cyklicznie realizowany przez Gminę Wińsko w Porozumieniu                      z Dolnośląską Federacją 

Sportu. Z projektu skorzystało 60 uczniów z SP Wińsko,                    SP Krzelów, SP Orzeszków. 
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2) SKS (Szkolny Klub Sportowy) – projekt dotyczy dodatkowych zajęć rekreacyjno - sportowych 

organizowanych w szkołach podstawowych w porozumieniu z Dolnośląską Federacją Sportu. W  

projekcie wzięły udział ZSP Wińsko (Grupa I , II ), SP Krzelów                   ( Grupa I ), SP Głębowice 

( Grupa I ) Razem 60 osób. W ramach projektu finansowane były wynagrodzenia dla trenerów 

oraz ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 

ubezpieczenia OC dla prowadzących zajęcia. 

3) Bezpieczna + – Rządowy program dotyczący wspomagania w latach 2015-1018 organów 

prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkołach. W projekcie wzięła udział SP Orzeszków – dotacja 4320,00 zł, wkład własny 1080,00 

zł. 

      4) Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży – projekt edukacyjny dla dzieci   i młodzieży        z 

terenów wiejskich, polegający na zwiększeniu aktywności fizycznej i  pozytywnego nastawienia do 

sportu. Projekt realizowany poprzez organizację zajęć  lekkoatletycznych            z wykorzystaniem 

infrastruktury szkolnej i leśnej. W projekcie wzięło udział 15 uczniów z ZSP Wińsko, który zakończono 

olimpiadą sportową.              

IV. Projekty realizowane przez szkoły w roku 2017/2018. 

1) ZSP Wińsko 

Nazwa projektu Źródło pozyskania środków Wartość projektu 
Grupa docelowa (dzieci, 

rodzice, mieszkańcy 
gminy) 

Matematyka równaj 
krok 

Fundacja mBank 5 500,00 zł Klasy gimnazjalne 

 
     2) SP Krzelów 

Nazwa projektu Źródło pozyskania środków Wartość projektu 
Grupa docelowa (dzieci, 

rodzice, mieszkańcy gminy) 

Aktywna tablica Program rządowy 17 500,00 zł Dzieci 

Stacja 
meteorologiczna 

Fundacja + komitet 4 000,00 zł Dzieci 

 
     3) SP Orzeszków 

Nazwa projektu Źródło pozyskania środków Wartość projektu 
Grupa docelowa (dzieci, 

rodzice, mieszkańcy 
gminy) 

brak - -                          - 

 
    4) SP Głębowice 
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Nazwa projektu Źródło pozyskania środków Wartość projektu 
Grupa docelowa (dzieci, 

rodzice, mieszkańcy 
gminy) 

brak - -                          - 

 
 
V. Inne środki pozabudżetowe pozyskane przez szkołę( np. sponsorzy, granty itp.) w roku 
2017/2018. 
 

1) ZSP Wińsko 

Źródło pozyskania środków Wysokość pozyskanych środków Przeznaczenie środków 

Rada Rodziców 9 600,00 zł Zakup 3 czytników 

 
   
 2) SP Krzelów 

Źródło pozyskania środków Wysokość pozyskanych środków Przeznaczenie środków 

- - - 

 
     3) SP Orzeszków 

Źródło pozyskania środków Wysokość pozyskanych środków Przeznaczenie środków 

Rada Rodziców  
 

10 000,00 zł 
 

Organizacja konkursów i 
uroczystości w szkole 

Will Ward Zakup pomocy dydaktycznych, 
wyposażenie 

 
 
  4) SP Głębowice 

Źródło pozyskania środków Wysokość pozyskanych środków Przeznaczenie środków 

Fundacja Elementarz 10 000,00 zł Zakup wyposażenia sal 
lekcyjnych i pomocy 

dydaktycznych. Zakup szatni, 
zakup komputerów. 

 
 
VI. Remonty i wydatki inwestycyjne szkół wykonane w 2017/2018. 
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SP Orzeszków 

Rodzaj wykonanych remontów 
 

Wartość remontu 
 

Montaż pieca na Eco - groszek 35 448,00 zł 

Malowanie pomieszczeń i placu zabaw 800,00 zł 

SP Krzelów 

Rodzaj wykonanych remontów 
 

Wartość remontu 
 

Remont kantorka przyrodniczego  943,90 zł 

Remont sali gimnastycznej 2 918,00 zł 

Montaż monitoringu 5 731,80 zł 

ZSP Wińsko 

Rodzaj wykonanych remontów 
 

Wartość remontu 
 

Malowanie – holu, korytarza (trzy piętra) 6 800,00 zł 

 

SP Głębowice 

Rodzaj wykonanych remontów 
 

Wartość remontu 
 

- - 

 

XII. Remonty i wydatki inwestycyjne szkół  planowane w roku szkolnym 2018/2019. 

SP Orzeszków 

Rodzaj wykonanych remontów 
 

Wartość remontu 
 

Ocieplenie budynku i elewacja Około 50 000,00 zł 

SP Krzelów 

Rodzaj wykonanych remontów 
 

Wartość remontu 
 

Wymiana podłóg kl. 8, korytarz, sekretariat, gabinet 
dyrektora 

12 000,00 zł 

Malowanie klas 6 000,00 zł 

Wymiana kafli przed szkołą 4 000,00 zł 
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ZSP Wińsko 

Rodzaj wykonanych remontów 
 

Wartość remontu 
 

Remont toalet 60 000,00 zł 

Remont dachu przy auli 12 000,00 zł 

Rozdzielnia na kuchni 40 000,00 zł 

Remont jadalni 10,000,00 zł 

Dalsza realizacja monitoring 12 915,00 

SP Głębowice 

Rodzaj wykonanych remontów 
 

Wartość remontu 
 

Remont budynku szkolnego, adaptacja i ocieplenie 
poddasza, budowa toalet w prawym skrzydle 

110 000,00 zł 

 

 

 

11. Działalność kulturalna Gminny Ośrodek Kultury i biblioteki 

 Rok 2018 rozpoczął się od imprezy współorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury z  parafią św. 

Michała  Archanioła w Wińsku. Po raz trzeci z rzędu 6 stycznia ruszył Orszak Trzech Króli. Uroczystości 

rozpoczęły się mszą w kościele, po której  ulicami Wińska przeszedł barwny  korowód z Trzema Królami 

do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część artystyczna: koncert Zespołu „Chudoba“, 

występy dzieci i młodzieży oraz rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze przebranie orszaku. Koszt  

imprezy 320,00 zł. 

Jak co roku GOK organizował Finał 26 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (14.01.2018r). 

Wolontariusze zebrali kwotę 6.230,00 zł. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej GOK 

odbyła się część artystyczna z udziałem lokalnych talentów,  można było zobaczyć taniec z flagami oraz 

taniec ognia. Finał WOŚP zakończono tradycyjnie o godz. 20.00  „Światełkiem do Nieba“.  Koszt wyniósł 

155,24 zł. 

Kolejną styczniową inicjatywą Ośrodka Kultury był XVII Przegląd Kolęd i Pastorałek( 13.01.2018r. ), w 

którym wzięły  udział zespoły oraz chóry z terenu naszego regionu.  Na scenie podczas XVII edycji 

przeglądu zaprezentowało się 17 zespołów i chórów . Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki i 

dyplomy. Dla wszystkich uczestników  zapewniony był poczęstunek. Koszt imprezy 975,86 zł. 

W ramach ferii zimowych przygotowano szeroką ofertę zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszej 

gminy. W programie znalazły się m.in. zajęcia plastyczne oraz wyjazdy do kina  i na lodowisko. Na 
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zakończenie ferii odbyło  się przedstawienie kukiełkowe wystawione przez Teatr „Złota Rączka“ 

z Nowej Soli pt. „Wedrówka do Panamy“ oraz warsztaty teatralne. Całkowity koszt  1.790,41 zł. 

 Dnia 14 lutego 2018 r. odbyły sie eliminacje gminne do XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 

„Pegazik“. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i  dyplomy, na koniec był słodki 

poczęstunek z okazji przypadających w tym dniu walentynek.  Koszt to 305,46 zł. 

 W marcu (1.03.2017 r.) Gminny Ośrodek Kultury uczestniczył  w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. 

Koszt  50,00 zł. 

Również w  marcu (7.03.2018r.) została zorganizowana impreza okolicznościowa z okazji Dnia Kobiet 

pod nazwą „Dzień Kobiet winem i śmiechem płynący“. Wystąpił kabaret „Klub Komedii“ z Zielonej 

Góry, który rozbawił licznie zgromadzoną publiczność. Koszt organizacji wydarzenia 3.727,82 zł. Na 

organizację tej imprezy otrzymaliśmy środki w ramach umowy sponsoringu w kwocie 2.500 zł. 

 Dnia 21 marca 2018 r. zorganizowano obchody  „Dnia Wiosny“ dla dzieci . Przybyły najmłodsze dzieci 

ze wszystkich szkół w naszej gminie. Najmłodsi mieli okazję obejrzeć przedstawienie w wykonaniu 

aktorów teatru dla dzieci  Krak - Art z Krakowa pt. „Nie ma jak w domu“. Po  spektaklu dzieci  przeszły 

barwnym korowodem na wińszczański rynek gdzie posadziły kolorowe, papierowe kwiaty. Na rynku 

zostały przywitane przez Wiosnę i Panią Wójt  koszem  cukierków. Koszt przedstawienia 300,00 zł. Bank 

Spółdzielczy w Żmigrodzie przekazał darowiznę w kwocie 300,00 zł 

Na początku marca został ogłoszony konkurs „Najpiękniejsza kartka wielkanocna“. 

Łącznie napłynęło 46 prac w trzech kategoriach wiekowych. Nagrodzeni oraz uczestnicy konkursu 

otrzymali upominki oraz dyplomy. Prace konkursowe można było oglądać na wystawie pokonkursowej 

w GOK. Koszt wyniósł 522,14 zł 

 W ostatnią niedzielę marca (25.03.2018r.), przed świętami wielkanocnymi wspólnie z parafią św. 

Michała  Archanioła w Wińsku oraz szkołami z terenu gminy Wińsko zorganizowany został  IV Kiermasz 

Wielkanocy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Koszt wyniósł 18,54 zł 

 W pierwszych dniach  kwietnia ogłoszony został konkurs ekologiczny na znaczek pocztowy pt.„Ratujmy 

klimat“, ogłoszony przez Pocztę Polską oraz fundacją Bank Ochrony Środowiska. Wyłonione, zwycięskie 

trzy prace zostały przesłane do dalszego etapu konkursu.  Koszt  nagród wyniósł 103,00 zł  

Również w kwietniu GOK  ogłosił  konkurs ekologiczny pt.„Pod wspólnym niebem dbajmy o siebie“. 

Napłynęło wiele ciekawych prac, każda została nagrodzona. Wszystkie prace można było oglądać na 

wystawie pokonkursowej w holu GOK-u. Koszt nagród wyniósł 850,00 zł. Na organizację konkursu 

(nagród) otrzymaliśmy darowizny w kwocie 850,00 zł od sponsorów. 

  W kwietniu został rozstrzygnięty program dotacyjny Narodowego Centrum  Kultury w ramach 

programu Kultura - Interwencje 2018. Projekt pt. „Mikrokosmos śląski Winzig- Wińsko“, którego 

honorowy patronat objął premier Rzeczpospolitej Polski Pan Mateusz Morawiecki dostał 
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dofinansowanie w kwocie 30.000 zł. W ramach programu  zostanie wydana książka Rity Steihard – 

Botwinick o Wińsku w latach 1933-1946, przetłumaczona na język polski , zorganizowana zostanie 

wystawa plenerowa oraz powstanie film dokumentalny. Realizacja projektu nastąpi w miesiącach 

kwiecień – sierpień 2018r. 

W 227 rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja pod pomnikiem, w rynku odbyły się uroczystości 

związane z tą rocznicą. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz znicze. Koszt wyniósł 49,94zł. 

 13 maja 2018 r. Ośrodek Kultury współorganizował  Powiatowy Dzień Strażaka. W uroczystości wzięli 

udział licznie zaproszeni gości oraz jednostki ochotniczych  i zawodowych straży pożarnych z całego 

powiatu. Koszt 30,87 zł. 

 W czerwcu po raz drugi  wspólnie z Zespołem Szkół Publicznych w Wińsku, GOPS  zorganizowano 

Gminny Dzień Dziecka (4.06.2017 r.) były występy artystyczne dzieci i młodzieży, przygotowano szereg 

bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych (dmuchane zamki, gokarty, kule wodne, malowanie twarzy, 

animacje dla dzieci, darmowe hamburgery przygotowane przez GOPS, pieczone kiełbaski). Koszt 

wyniósł 2.786,90 zł.  

Gminny Ośrodek Kultury włącza się w wiele różnorodnych działań. 12 czerwca 2018 r. została 

zorganizowana XI Powiatowa Gala Laureatów 2018, którego głównym organizatorem jest Powiatowe 

Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie. Koszty poniesione przez GOK 

wyniosły 230,00 zł. 

W ostatnim tygodniu czerwca rozpoczęły się „Wakacje z GOK“, współorganizowane z Sołectwem 

Wińsko, które trwały do końca lipca. Zostało zorganizowanych wiele atrakcji dla dzieci na miejscu a 

także kilka wyjazdów na basen kryty w Trzebnicy, Polkowicach a  także basen w Ścinawie. Były wyjazdy  

do kina oraz wycieczki , które pozwoliły odwiedzić i zobaczyć ciekawe miejsca naszego regionu, (Park 

Wrocławski w Lubinie, Papugarnię Kubuś & Endriu w Obornikach Śląskich , stadninę koni w Kuraszkach, 

Stawy milickie - Ruda Sułowska, Kręgielnię- Bowling Club w Lubinie, gdzie dzieci i młodzież uczyły się 

gry w kręgle) Koszt wyniósł 1.590,47 zł. 

 V Gminne Święta Cukru w Konarach odbyło się 7 lipca 2018r. Gminny Ośrodek Kultury  był 

współorganizatorem tej cyklicznej imprezy, która przypomina o istnieniu pierwszej na świecie cukrowni 

produkującej na skalę przemysłową cukier z buraków cukrowych, złożonej przez Franza Karla Acharda 

w latach 801-1802. Uczestnicy imprezy mogli zobaczyć słodkie warsztaty cukrowe oraz pokaz ręcznej 

produkcji naturalnych lizaków zaprezentowaną przez manufakturę słodyczy „Cukier Lukier“ 

z Wrocławia. Wśród śpiewu lokalnych zespołów  i wesołej zabawy przygotowanej dla dzieci przez 

animatorów, można było uczestniczyć w licznych konkursach i zabawach. Impreza zakończyła się zabaw 

taneczną przy zespole muzycznym „Akord“. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 1.822,66zł.                                                                                                    
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Tradycyjnie w połowie lipca odbyły sie Dni Wińska. W tym roku były to  trzy dni, w których każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie. Pierwszy dzień 20 lipca był dniem kulturalnym. W tym dniu odbył się  finał 

projektu „Mikrokosmos śląski Winzig- Wińsko“ – nastąpiło otwarcie wystawy plenerowej historycznych 

fotografii Wińska. Pokaz filmu „Maleństwo na górce“ oraz przekaz Rity S. Botwinick przez Internet. 

Imprezę zakończyła promocja książki Rity S. Botwinick pt. „Wińsko 1933-1946“ przetłumaczonej po raz 

pierwszy na język polski i rozdawanej liczne zgromadzonym mieszkańcom naszej gminy oraz  przybyłym 

gościom. Koszt realizacji projektu wspólnie z Narodowym Centrum Kultury wyniósł 39. 974,30 zł. 

Imprezie patronował Premier Mateusz Morawiecki. 

Drugi dzień Dni Wińska 21 lipca był dniem rozrywki i zabawy. Na scenie można było zobaczyć gwiazdy 

disco polo „Łukash“, „Menelaos“, „Marioo“, pokaz tańca zumba raz posłuchać  listy przebojów w 

wykonaniu zespołu „Prestige Musique“.  Dzieci mogły brać udział w wielu bezpłatnych atrakcjach 

(animacje, kule wodne, dmuchańce, gokarty, przejażdzki bryczką  i słodkie atrakcje. Zwieńczeniem 

drugiego dnia  była zabawa taneczna przy zespole muzycznym. Koszt wyniósł 27.689,76 zł 

Trzeci dzień Dni Wińska 22 lipca, to dzień sportu i zdrowia, a w nim III Bieg Wielkiej Niedźwiedzicy oraz 

rozgrywki sportowe. 

X Święto plonów i chleba w Węgrzcach  odbyło się 26 sierpnia 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury zapewnił 

nagłośnienie imprezy.  

 Dożynki Gminne 2018 roku odbyły się 2 września w Baszynie. Gminny Ośrodek Kultury  był głównym 

organizatorem gminnego Święta Plonów. Po uroczystej mszy świętej za rolników , działkowców oraz 

mieszkańców naszej gminy odprawionej przez ks. Biskupa Jacka Kicińskiego odbyły się wybory 

najpiękniejszego wieńca  i kosza dożynkowego oraz konkurs przygotowany przez Fundację Szacunek 

na „Dożynkowego Stracha na Wróble“. W trakcie dożynek na scenie wystąpiły zespoły ludowe i 

biesiadne oraz chóry z naszej gminy oraz zaproszeni goście. Każdy uczestnik mógl spróbować pajdy 

wiejskiego chleba ze smalcem i kiszonego ogórka. Dzieci z chęcią uczestniczyły w przygotowanych dla 

nich bezpłatnych atrakcjach ( animacje, park rozrywki, bryczka) Uroczystości zakończyła zabawa 

taneczna przy zespole muzycznym „Music Space“ Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 17.205,43 zł. We 

wrześniu ( 26.09.2018 r.) Gminny Ośrodek Kultury z  pomocą firmy TechniSat zaprosił mobilne kino 

sferyczne. Filmy sferyczne  to niezwykłe emocje, pokazujące nieznany dotąd świat w sferycznym 

kinie pod kątem 360 stopni. Dzięki filmom można było odkryć świat pełen tajemnic oraz  

niepowtarzalne widoki z głębi oceanu i kosmosu. Kino cieszyło się niezwykłym powodzeniem wśród 

najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Koszt wyniósł 700.00 zł. 

"Promieniowanie Ojcostwa" - to hasło XVIII  Dnia Papieskiego, które było obchodzone   14 października  

na skwerze św. Jana Pawła II. Po uroczystej mszy św. z okazji 40-stej rocznicy wyboru Karola Wojtyły 
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na papieża odbył się  przemarsz na skwer, na którym uroczyście wspominano wielkiego Polaka i  przy 

akompaniamencie ulubionej pieśni papieża zostały złożone kwiaty i znicze.  

  7 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku na sali widowiskowej odbyło się „Narodowe 

Czytanie“ , którego honorowym patronatem jest Prezydent RP. W tym roku zaproszeni goście w 

osobach  przedstawicieli władz, dyrektorów szkół, pracowników  instytucji kultury, uczniów i 

nauczycieli,  którzy  przybyli by wspólnie  czytać powieść „ Przedwiośnie“ Stefana Żeromskiego. W 

spotkaniu uczestniczyło blisko  60 osób. Każdy kto przyniósł wspomnianą książkę  otrzymał pamiątkową 

pieczęć. 

 W ostatni dzień października w wigilię Wszystkich Świętych (30.10.2018r.) już  po raz drugi  wspólnie 

z  Parafią  św. Michała Archanioła został zorganizowany „ II Bal Wszystkich Świętych“. Impreza cieszyła 

się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy, którzy licznie przybyli 

na bal przebrani w stroje nawiązujące do postaci świętych. Koszt wyniósł 120,96 zł. 

11 listopada 2018 roku obchodzono 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz pod pomnik gdzie licznie zgromadzeni mieszkańcy i 

delegacje złożyli kwiaty upamiętniając poległych za Ojczyznę. Uroczysty przemarsz z 100 metrową 

biało-czerwoną przeszedł ulicami Wińska do Gminnego Ośrodka Kultury. Na scenie z pieśniami 

patriotycznymi wystąpił zespół RYNGRAF oraz dzieci i młodzież ze  szkół z terenu Gminy Wińsko. Koszt 

wyniósł  1.628,44 zł zł. 

16 listopada już po raz III odbył się Gminny Dzień Seniora. Impreza skierowana była do seniorów z 

naszej gminy oraz zaproszonych gości do których nasi seniorzy jeżdżą z rewizytą. Śpiewy, tańce oraz 

wspólne biesiadowanie niezwykle przypadło do gustu naszym seniorom, którzy chcą kontynuować 

tradycje spotkań już  za rok. Koszt wyniósł 2.612,67 zł. 

Również w  listopadzie ogłoszono konkurs na „Najpiękniejszą  kartkę bożonarodzeniową“. Nagrody 

zostały rozdane na V Targach Bożonarodzeniowych. Koszt nagród wyniósł  222,21 zł. 

 V Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe odbyły się 2 grudnia 2018 r. To impreza cykliczna  

nawiązująca zarówno w części artystycznej jak i w prezentowanych stoiskach do bogatej tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia.  tym roku do Ośrodka Kultury przybyło wielu wystawców i rękodzielników z całego 

regionu, można było spróbować lokalnych potraw i wypieków.  Na scenie mogliśmy  podziwiać uczniów 

z naszych szkół , którzy wprowadzili nas w magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. Koszty poniesione 

przez GOK  to 60,02  zł. 

 Tradycyjnie jak co roku wraz z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano Mikołajki 

(6.12.2018 r.) dla dzieci z terenu naszej gminy. Były pyszne gofry z dodatkami, przygotowane przez 

pracowników GOPS. Gminny Ośrodek Kultury zapewnił słodki poczęstunek oraz profesjonalnych 

animatorów (Mikołaj, Bałwanek i Śnieżynka), którzy przeprowadzili szereg zabaw i konkursów. 
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Zwieńczeniem imprezy było przybycie Świętego Mikołaja z drobnymi upominkami dla każdego dziecka. 

Koszt  wyniósł 1.113,51 zł   

 Przy Gminny Ośrodku Kultury w Wińsku działają zespoły i sekcje: 

Zespół Śpiewaczy Harfa, Zespół Głębowiczanie  

Sekcja plastyczna, języka angielskiego,  muzyczno-ruchowa, nauki gry na instrumentach muzycznych, 

gimnastyka dla Seniora „ Fit Senior" , tanieca latino,    

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury udzielane  są śluby cywilne, obchody Złotych Godów, sesje Rady 

Gminy,  spotkania komisji Rady Gminy, spotkania przedstawicieli UG z mieszkańcami, konsultacje 

społeczne, szkolenia BHP i inne szkolenia, spotkania przedstawicieli  sołectw, zebrania sołectwa 

Wińsko, okazjonalne spotkania emerytowanych nauczycieli ZNP, spotkania Młodzieżowej Rady Gminy, 

wybory do Młodzieżowej Rady Gminy, dyżury Krainy Łęgów Odrzańskich, dyżury Koła Wędkarskiego, 

spotkania Wspólnoty Mieszkaniowej, spotkania Polskiego Związku Hodowców Gołębi - sekcja Wińsko, 

szkolenia dla rolników organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, szkolenia 

komputerowe dla seniorów 65+ E-Senior. 

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku działają następujące biblioteki: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku 

Filia w Głębowicach 

Filia w Krzelowie   Gminne Biblioteki Publiczne służą mieszkańcom Gminy Wińsko upowszechniając i 

promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – edukacyjną.    

 

   Tabela 18. Stan księgozbioru bibliotek  

STAN NA 

DZIEŃ 

01.01.2018R 

ZAKUP  

BUDŻET 

Z INNYCH 

ŻRÓDEŁ 

(BN) 

 

WPŁYWY 

DARY 

INNE WPŁYWY 

OGÓŁ 

UBYTKI STAN NA 

DZIEŃ 

31.12. 

2018R. 

27 771 568 369 274 31 1 242 6 211 22 802 

    

 Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory o 

charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową 

przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury 

szkolne.  
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Z budżetu Gminy Wińsko biblioteki w roku 2018 zakupiły 568 woluminów na łączną kwotę 11.983,03 

zł  natomiast z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 369 woluminów, na 

kwotę 7.000,00 zł.   

  Na bieżąco biblioteki prowadziły selekcję księgozbioru książek zaczytanych, zniszczonych  oraz 

zdezaktualizowanych. Przez cały  2018 rok zubytkowano 6 211 książek. 

 Ogółem stan księgozbioru bibliotek  wynosi 22 802 książek 

Dane statystyczne za 2018 rok: 

• Liczba zbiorów bibliotecznych na 100 mieszkańców – 276,52  

• Liczba książek w bibliotekach na jednego czytelnika -30,93 

• Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców – 11,36 

• Wydano na zakup książek na 1 mieszkańca Gminy- 2,30 zł 

 

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą  

Biblioteki czyniły starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności 

bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnorodnych programów i konkursów. 

Efektem było pozyskanie z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” kwoty 

7.000 zł, umowa Nr BN/1151/2018 z dnia 02.07.2018 r . 

Struktura księgozbioru 

LITERATURA PIĘKNA 

DLA DOROSŁYCH 

LITERATURA PIĘKNA 

DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY 

LITERATURA 

NIEBELETRYSTYCZNA 

OGÓŁEM KSIĄŻEK 

8 194 6 910 7 698 22 802 

 

Czytelnicy 

Według wieku: 

do 5 lat 6-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 pow.60 

lat 

Razem 

17 223 91 52 32 143 90 89 737 

 

 

Według zajęcia: 
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M 

uczniowie 

S 

studenci 

U 

Pracownicy 

umysłowi 

P 

robotnicy 

R 

rolnicy 

I 

inni 

zatrudnieni 

NZ 

pozostali 

RAZEM 

366 18 84 56 18 12 183 737 

 

 

 

 

 

Zbiory biblioteczne  

ODWIEDZINY W BIBLIOTECE  

OGÓŁEM 

LICZBA  

ODWIEDZIN W WYPOŻYCZALNI 

LICZBA ODWIEDZIN W 

CZYTELNI I INNYCH 

POMIESZCZENIACH 

BIBLIOTECZNYCH 

8 244 6 218 2 026 

 

WYPOŻYCZENIA 

OGÓŁEM 

DLA 

DOROSŁYCH 

DLA  

DZIECI 

LITERATURA 

NIEBELETRYSTYCZNA 

13 732 9 733 3 125 874 

 

UDOSTĘPNIENIA 

NA MIEJSCU 

OGÓŁEM 

LITERATURA  

PIĘKNA 

LITERATURA 

PIĘKNA DLA 

DZIECI 

LITERATURA 

NIEBELETRYSTYCZNA 

CZASOPISMA 

NIEOPRAWNE 

1 121 187 343 253 338 

 

 

Stanowiska komputerowe i komputeryzacja bibliotek 

W bibliotekach w Głębowicach, Krzelowie i Wińsku ogółem dostępnych jest 7 komputerów dla 

czytelników oraz 3 komputery dla pracowników biblioteki. 
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Większe zainteresowanie komputerami obserwuje się w miesiącach wakacyjnych i w czasie ferii 

zimowych, chociaż widać ogólny spadek zainteresowania komputerem.  

W bibliotece działa system biblioteczny MAK+, który tworzy elektroniczny, zintegrowany katalog 

biblioteczny. Został stworzony i jest  rozwijany przez Instytut Książki i służy do zarządzania biblioteką i 

jej zbiorami. 

Obecnie w  naszych bibliotekach wprowadzono do systemu MAK+  46 % księgozbioru bibliotek, które 

użytkownik może sprawdzić on-line w katalogu MAK+ 

 W 2020 r. zamierzamy wprowadzić do katalogu on-line całość zbiorów bibliotecznych (stworzyć bazę 

książek). Oznaczyć każdą książkę kodem kreskowym, wczytać kody książek do katalogu, stworzyć bazę 

czytelników. Wdrożenie elektronicznego systemu wypożyczania zbiorów planujemy na koniec 2020 r.  

 Biblioteki chętnie współpracują z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy oraz kraju takimi 

jak: szkoły, przedszkola, parafie, biblioteki powiatu wołowskiego, Biblioteka Dolnośląska, oraz 

instytucje ogólnopolskie m.in.  Biblioteka Narodowa. 

Bardzo dobrze kształtuje się współpraca ze wszystkimi szkołami z terenu naszej gminy. Bibliotekarki 

biorą udział w konkursach organizowanych przez szkoły są zapraszane do jury  (Powiatowy konkurs 

recytatorski „Wiersze znane i lubiane”, Konkurs palm wielkanocnych „Na Kurpiach palmy splata się 

wysoko”, Konkurs recytatorski wiersze Karoliny Kusek ,  Powiatowy konkurs ekologiczno – 

przyrodniczy i inne) 

W bibliotekach ważna jest działalność kulturalno - edukacyjna, która stanowi ważną pozycję w pracy 

bibliotek z czytelnikami. Podnosi ona jakość świadczonych usług i atrakcyjność placówek. W 

bibliotekach organizowane są spotkania autorskie ,konkursy, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i 

uczniów kl. I pod hasłem: „Witaj w bibliotece” mającą na celu współpracę w zakresie kształtowania 

prawidłowych postaw uczniów oraz zachowywania się w bibliotece.  Lekcje biblioteczne dla starszych 

dzieci,  podczas których uczniowie zapoznają się z budową książki, pracą bibliotekarza, historią książki 

i bibliotek oraz uczą się jak korzystać z katalogu bibliotecznego czy wyszukiwarek internetowych w 

poszukiwaniu książek. Podczas ferii i wakacji prowadzone są zajęcia plastyczno- artystyczne, 

plastyczno- techiczne, gry i zabawy ruchowe. Placówki prowadzą działalność  kulturalną i oświatową 

mającą na celu propagowanie książki, czytelnictwa, zachowania dziedzictwa historycznego i 

kulturalnego naszego regionu. 

 

12. Ochrona środowiska 



RAPORT O STANIE GMINY WIŃSKO ZA 2018 R.                                                                

59 

W  2018 roku z oczyszczalni ścieków  komunalnych korzystało 14,5 % mieszkańców gminy , są to   

wyłącznie  mieszkańcy  Wińska , gdzie wybudowana jest sieć kanalizacyjna tj.  92% , pozostałe 8%  nie 

ma możliwości techniczne  przyłączenia się do istniejącej sieci. 

 Na początku 2018 roku istniało 30  przydomowych oczyszczalni ścieków , zaś pod koniec roku liczba 

przydomowych oczyszczalni wzrosła do 45. 

 Na dzień 1 stycznia 2018 roku na jednego mieszkańca  gminy przypadało  19 kg selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz   zmieszanych 165 kg , pod koniec  2018 roku dane  te przedstawiały się 

następująco  selektywnie  zebranych odpadów komunalnych na  jednego  mieszkańca przypadało 35 

kg , a zmieszanych 145 kg . Zmiany proporcji wynikają  z  zwiększonej świadomości mieszkańców , 

wpisywania się we współczesne trendy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej. 

W celu poprawienia warunków środowiska, w którym żyją mieszkańcy gmina podjęła  zwiększono  

dofinansowania  do przydomowych oczyszczalni ścieków z  1500,00 złotych do  2000,00 złotych oraz 

udzielono 17 gospodarstwom  dofinansowania  do ekologicznego systemu grzewczego. 

13. Planowanie przestrzenne 

W roku 2018  obszar gminy objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (odsetek procentowy gruntów objętych planem) wynosił 6,05% (miejscowość  Wińsko 

oraz częściowo  pozostałe miejscowości ). 

W 2018 r. wydano 85 decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych planem 

miejscowym. Przeciętny czas trwania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o 

warunkach zabudowy wynosił ok. 3 miesiące (łącznie z wymaganymi prawem opiniami i 

uzgodnieniami). 

W roku 2018 wydano   7    decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te 

dotyczyły przebudowy linii elektroenergetycznej oraz  wieży telefonii komórkowej. 

Na koniec 2018 roku podjęto decyzje o opracowaniu zmiany do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  gminy. 
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  PODSUMOWANIE 

Rok 2018 był kolejnym, w którym utrzymano dynamikę rozwojową gminy uruchomioną w 2014 

roku. Pozyskane i wypracowane środki finansowe własne i zewnętrzne gminy , jej wewnętrzny 

potencjał ludzki, techniczny i organizacyjny pozwoliły na osiągnięcie dobrych wskaźników w zakresie 

poprawy jakości życia mieszkańców. Jest to też kolejny rok, w którym ogólno gminny mechanizm 

rozwojowy jest impulsem rozwojowym dla praktycznie wszystkich miejscowości i sołectw.  Wytyczone 

w dokumentach programowych cele rozwojowe i zadania strategiczne zostały bądź osiągnięte lub 

bardzo poważnie zaawansowane. Pozwala to z optymizmem patrzeć na możliwości sprostania 

kolejnym wyzwania przed którymi stoi samorządowa wspólnota mieszkańców Gminy  Wińsko.  

Wszelkie hamulce rozwojowe, których nie udało się przezwyciężyć (lub tylko zniwelować w 

nieznacznym stopniu) to stan dróg i komunikacja publiczna. Dogęszczenie transportu zbiorowego, 

uzupełnionego busami będzie możliwe przy wsparciu rządowym (nowa ustawa) i gminnym. 

 Obecnie program rządowy Fundusz Dróg Samorządowych daje szanse na pozyskanie kwot, 

które wpłyną na stan dróg w sposób znaczący. Remonty i przebudowy dróg gminnych ze środków 

własnych i FOGR mają znaczenie sublokalne (dla pojedynczych miejscowości lub ich części). 

Przebudowa dróg gminnych z FDR pozwoli skomunikować gminę wewnętrznie „zachód – wschód”. 

Budowa prawdziwej sieci dróg, która połączy strategiczną S5 z DK36 i S3 oraz planowany most na Odrze 

(DSDiK i GDDKiA). Tu podstawowa rola Powiatu, do którego należą drogi łączące gminę Wińsko z 

sąsiednimi gminami i powiatami. Bez znaczącej poprawy stanu dróg gmina nie może liczyć na nowych 

inwestorów (podatników), a co za tym idzie na pracę na miejscu i zwiększenie dochodów bieżących 

gminy. 
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